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Resumo
A pesquisa aborda o “Projeto de Revitalização do Conjunto Histórico da
Região da Luz - São Paulo” no âmbito do Programa Monumenta Luz, confrontando-o
com os princípios da gestão da Conservação Urbana Integrada e Territorial (CI),
uma disciplina ainda recente, fruto da convergência de duas matrizes de
pensamento do planejamento urbano e territorial contemporâneo:
• A matriz da Conservação Integrada (CI), formulada inicialmente pelo
urbanismo progressista italiano dos anos 1960/70 e melhor sistematizada
no Manifesto de Amsterdã, de 1975; e
• A matriz do Desenvolvimento Sustentável (DS), elaborada a partir dos
preceitos apresentados pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (ECO Rio 92), que levou à Agenda 21 e a seus
desdobramentos urbanos.
Baseada nos princípios da CI, toma como objeto de estudo o Bairro da Luz,
na cidade de São Paulo, compreendido nos perímetros das “Áreas de Influência e de
Projeto” estabelecidas pelo Programa Monumenta – Luz. Através de análise crítica,
procurou-se compreender a evolução do bairro e a formação de seu legado histórico,
bem como os conceitos da conservação a partir da nova consciência histórica que
evoluiu desde o século dezoito.
As especificidades do bairro da Luz, no que tange a sua herança histórica e
patrimonial, funcionalidade e inserção no tecido urbano da área central da cidade,
justificam uma análise histórica e evolutiva do conjunto de intervenções urbanas já
efetivadas e dos programas, planos e projetos em andamento, especificamente do
Programa Monumenta - Luz.
A requalificação do Centro de São Paulo é uma grande oportunidade para
criar o espaço amplo da cidadania na nossa maior metrópole. Seu significado
simbólico-cultural, como espaço de origem da cidade, e sua identificação com a
maioria dos grupos sociais, incluindo os de menor renda, engendraram as condições
para a instalação de um amplo leque de atividades de todos os setores da economia
urbana.
O trabalho pretende contribuir para o entendimento do alcance do “Projeto de
Revitalização do Conjunto Histórico da Região da Luz - São Paulo”, visando a
recuperação dessa importante área inserida no tecido histórico da cidade. Pretende
ainda colaborar elencando recomendações para a melhoria dos demais programas
de revitalização para as áreas centrais urbanas do Brasil, visto que podemos
aprender com as experiências precedentes, especialmente no caso da disciplina da
Conservação Urbana Integrada, cuja adoção local em projetos de revitalização é
recente.

Palavras-chave: Gestão, Conservação Urbana Integrada (CI), Desenvolvimento
Sustentável (DS), Revitalização, Requalificação, Reabilitação, Gentrificação urbana,
Planejamento estratégico, Participação popular, Inclusão social, Habitação.

Abstract

The research approaches the “Project of Revitalization of the Historical Set of
the Luz Area - São Paulo” in the scope of the Program Monumenta Luz, collating it
with the principles of the Integrated Urban Conservation (CI), a new discipline, born
from the convergence of two matrices of thinking the contemporary urban and
territorial planning:
• the matrix of the Integrated Urban Conservation (CI), firstly formulated by
the Italian progressive urbanism, which dates back to the 1960s – 70s and
which was improved / better outlined in the Manifesto of Amsterdã (1975);
and
• the sustainable development elaborated from the principles presented by
the Environment and Development World Commission (ECO Rio 92) which
led to the Agenda 21 and its urban consequences.
Based on the principles of the CI, it focus the Luz area, in the city of São
Paulo, within the perimeters of the “Regions of influence and Project” established by
the Monumenta Program – Luz. Not only the development and historical legacy of the
area were considered through critical analysis, but the concepts of conservation from
the historical consciousness born in the XVIII century as well.
The Luz area particularities, in what its historical inheritance, functionality and
insertion in the urban fabric of the central area are concerned , justify a historical and
evolving analysis of the set of the already accomplished urban interventions and of
the programs, plans and projects in progress, specifically of the Monumenta Program
- Luz.
The Revitalization of the centre of São Paulo is a great chance to create the
ample space of citizenship in our largest metropolis. Its cultural importance as the
heart of town, where all social classes - including the lowest income groups - mix,
created the conditions for the establishment of a wide range of economic activities.
This paper intends to contribute to the thorough understanding of the
Revitalization Project of the Historical Set of the Luz area - São Paulo, aiming at the
recovery of such important area. It also intends to collaborate emphasizing aspects
that would enhance other revitalization programmes in Brasil; since we may learn
through experience particularly in the case of the recently adopted Integrated Urban
Conservation discipline.

Keywords: Management, Integrated Urban Conservation, Sustainable Development,
Revitalization, Rehabilitation, Gentrification, Strategic Planning, Participation, Social
Inclusion, Housing.
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1. Introdução
As cidades são objetos em constante processo de transformação e, por isso,
é fundamental preservar suas referências históricas, valorizando a qualquer tempo a
importância social de se ter uma “memória histórica”. As devidas referências podem
se materializar sob diferentes formas de patrimônio, isto é, histórico, paisagístico,
cultural, arquitetônico, ambiental e tantos outros. O patrimônio ambiental urbano é
visto como o espaço do urbano fruto de um processo social construído por várias
identidades, que correspondem aos indivíduos e seus grupos sociais e, portanto,
sua preservação deve ser construída socialmente.
A transformação é, sem dúvida, um processo inerente à cidade. Não se pode
imaginá-la sem mudanças contínuas em seus aspectos político, econômico, social,
cultural, ambiental e espacial. Entretanto, já sabemos que as dinâmicas de
transformação das dimensões urbanas são diferenciadas.
Por exemplo, as
estruturas físicas têm um tempo de transformação muito mais longo que as
estruturas sociais (política, econômica e cultural).
Imputar uma sincronia ao ritmo de mudanças foi um dos grandes erros do
planejamento urbano do século XX. A sincronização sempre significa escolher uma
dimensão como referência para as outras.
Nos projetos atuais de revitalização urbana, está sempre presente a proposta
de adequação das estruturas urbanas antigas - tecido urbano e edificações - aos
requisitos espaciais e infra-estruturais das atividades econômicas contemporâneas,
especialmente comércio e serviços. Entretanto, essa ‘adaptação’ precisa ser muito
mais pensada do que tem sido, pois o que se observa é um abandono imediato da
proposta de conservação pela da transformação radical.
Nos últimos anos, os projetos de revitalização de áreas históricas no Brasil
têm seguido a máxima: "conservar é transformar radicalmente". Poucos são os
projetos que não propõem mudanças profundas nos tecidos urbanos e nas
edificações antigas. Conservar é, de fato, gerir a mudança, sem, contudo negá-la.
A abordagem da Conservação Integrada subordina a transformação à conservação,
e não o contrário, como está sendo proposto de forma indiscriminada em nosso país.
A gestão da Conservação Integrada Urbana e Territorial é um novo campo
disciplinar que procura reunir teorias, conceitos e experiências reais, de modo a
formar uma prática planejada de ação pública para a conservação e o
desenvolvimento das cidades contemporâneas. A origem dessa nova disciplina é
recente, fruto da convergência de duas matrizes de pensamento do planejamento
urbano e territorial contemporâneo:
•

A matriz da Conservação Integrada (CI), formulada inicialmente pelo
urbanismo progressista italiano dos anos 1960/1970, e que encontrou sua
expressão maior no Manifesto de Amsterdã, de 1975; e

•

A matriz do Desenvolvimento Sustentável (DS), elaborada a partir dos
preceitos apresentados pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (ECO RIO 92), que levou à Agenda 21 e a seus
desdobramentos urbanos.
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A Conservação Integrada trouxe em seu bojo contribuições teóricas e práticas
mais antigas e consolidadas, especialmente aquelas das teorias da conservação e
do restauro da arquitetura e da obra de arte. Por sua vez, o desenvolvimento
sustentável restabeleceu a visão de longo prazo, mostrou a importância da relação
inter-gerações e enfatizou a importância do planejamento multidimensional da
cidade, segundo os preceitos de uma nova ética a respeito da conservação
ambiental e da equidade social (ZANCHETI, 2002: 7).
A fim de discutir os fundamentos desta nova disciplina, sistematizando o
conhecimento existente, desde 1995 vários encontros, seminários e workshops
foram realizados em algumas cidades mundiais como: Roma (1995 e 2001),
Montreal (1996), Recife (1998), Malta (2000), e Quito (2000).
Para entender a história da conservação faz-se necessário traçar a evolução
dos seus conceitos e idéias, relacionados à definição, proteção, restauração e
conservação do patrimônio cultural, a partir do século XIX e durante o século XX.
Importante também é compreender como se dá a produção do espaço urbano no
contexto geral da evolução das cidades e como se desenvolve a atenção dos
urbanistas às questões urbanas que se apresentam.
A conceituação do que seja Desenvolvimento Sustentável - um conceito ainda
em construção, resultante de um processo social voltado para implantar uma nova
forma de desenvolvimento econômico, político e cultural, que entenda a natureza e a
cultura como parceiras e não como obstáculos - será abordada mais adiante, como
um dos esteios adotados pela CI após a 2a Conferência Mundial do Meio Ambiente
(ECO 92, no Rio de Janeiro). A abordagem da Conservação Integrada vem se
modificando de acordo com o surgimento de novos paradigmas de planejamento,
especialmente do Desenvolvimento Sustentável.
As experiências internacionais de conservação integrada, particularmente
ocorridas nos continentes europeu e norte-americano quando dos processos de
intervenção nas áreas urbanas centrais, possibilitou um volume significativo dos
resultados mensuráveis, tanto pela literatura especializada, como pelos resultados
positivos e negativos durante os processos de re e pós-revitalização.
Pode-se considerar que as experiências pioneiras de Conservação Urbana
surgiram como um movimento na contramão da política da ‘terra arrasada’, até então
responsável por um processo demolitório sem precedentes dos tecidos urbanos
históricos de importantes cidades européias e norte-americanas. Esta prática
advinha de preceitos gerados dentro dos Congressos Internacionais de Arquitetura
Moderna - CIAMs que negavam “a utilidade das morfologias passadas” (FARRET,
2006) e pregavam a conseqüente substituição dos tecidos urbanos históricos pelos
novos tecidos de forte extensão horizontal, o que atingiu em cheio a alma das
cidades, principalmente a partir da segunda metade do século XX.
Para Mello e Vasconcellos (2006), os novos planos urbanísticos concebidos
passam a ganhar denominações sempre acompanhadas do prefixo RE: reabilitação,
revitalização, requalificação, entre outras.
Embora cada país utilize estas
denominações, de acordo com seu contexto, criando novos significados, observamse tentativas de universalização não só da nomenclatura, como também da tipologia
dos projetos que os acompanha.
A consolidação dos mercados globais nos últimos vinte anos induziu uma
crescente necessidade nos processos de conformação e consolidação de uma nova

14

imagem das cidades, particularmente das áreas urbanas antigas de grande
qualidade urbanística, arquitetônica e ambiental. Por maior que sejam os efeitos de
homogeneização sobre os espaços urbanos e as identidades locais provocados pela
globalização, é imprescindível que, mesmo nos sentindo cidadãos globais, não
deixemos de buscar, na nossa própria identidade e na memória da cidade onde
moramos, a vida concreta que se desenvolve no plano local.
Na América Latina, os índices demográficos das grandes cidades, o
desenvolvimento científico-tecnológico no âmbito da comunicação e a própria
consolidação dos mercados globais têm contribuído para a efetivação de
experiências que visam uma volta à cidade construída, particularmente ao centro
histórico. À exemplo de cidades americanas e européias, nos últimos anos tem
aumentado o número de cidades brasileiras que propõem intervir nos seus centros
antigos para recuperar qualidades ou funções que estariam sendo perdidas.
Inicialmente, resumiam-se a pequenas intervenções voltadas para a conservação do
patrimônio, mas, atualmente, as propostas adquiriram um caráter mais complexo,
tanto pelas propostas, quanto pelos projetos que visam transformações das funções,
do uso e do valor do solo.
Durante décadas, os centros das grandes cidades foram abandonados pelas
classes média e alta residentes e pelos setores de prestação de serviços e
comércio, que migraram para novas centralidades, estimuladas no âmbito do setor
imobiliário privado,
premiado
pelas
benesses
de
políticas
urbanas
descompromissadas com um urbanismo mais distributivo e equânime.
O
esvaziamento das áreas centrais só não foi maior porque muitas instituições, aí
estabelecidas e consolidadas, mantiveram suas atividades. De outro lado, abriu-se
caminho para o estabelecimento de atividades comerciais de caráter popular e para
a chegada de novos moradores de menor renda, por conta das ofertas que o
estoque imobiliário em franco processo de degradação possibilitava, através de
aluguéis relativamente baratos, submoradias ou até mesmo por ocupações das
edificações abandonadas.
Segundo Farret (2006), quando da implantação dos processos de intervenção
urbana, particularmente nas áreas centrais históricas, questões de relevância são
trazidas à tona, por exemplo: ganhos imobiliários e recuperação de mais-valias
imobiliárias; parceria público-privada; incentivos fiscais; usos diversos como saber,
lazer, habitação e consumo supérfluo, inclusive dos bens e serviços ditos culturais.
Tornou-se um motivo de preocupação tanto no meio acadêmico e nos
governos de cunho progressista, como nos setores populares ligados a projetos
habitacionais ou sociais nas áreas centrais, um fenômeno que por muitos é
considerado inevitável quando da revitalização dos centros históricos: a
gentrificação, ou seja, a possível substituição de parcela considerável dos estratos
sociais de menor renda moradora da área pelos estratos de maior renda e poder de
consumo.
É necessário vislumbrar que nos atuais processos de intervenção que visam à
recuperação dos tecidos urbanos históricos degradados das cidades mundo afora,
incluindo-se aí o Brasil, principalmente no que concerne às políticas neoliberais, temse tornado comum o uso dos recursos de “maquiagem”, alicerçados e disfarçados
por estratégias do que se poderia chamar de marketing urbano, onde “o território
deixa de ser o locus da produção para ser objeto de consumo” e do marketing
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político, “uma vez que é inegável a natureza política dos projetos de intervenção nos
centros urbanos” (VARGAS, 2006: 13 -14).
Também é preciso considerar como forte característica da gestão pública
brasileira as “provincianas querelas político-partidárias” (Farret, 2006), ou seja, a
quase nunca consecução ou o aperfeiçoamento de programas, planos e projetos em
andamento ou em fase de implantação do governo anterior, principalmente quando
sua principal estratégia de atuação centra-se no combate local às formas crescentes
de segregação e exclusão sociais urbanas.
Em 1988, a nova Constituição da República do Brasil possibilitou a
descentralização da elaboração de políticas públicas pelo governo federal para os
governos municipais, principalmente através da elaboração dos planos diretores
para os municípios com população superior a vinte mil habitantes.
Com o advento da aprovação do Estatuo da Cidade, lei federal 10.257/01,
definiu-se um novo marco regulatório para a renovação das práticas de
planejamento de gestão do território do Brasil. Sua atuação sobre o binômio
desequilíbrio ambiental-desigualdade social – que tem marcado a forma como
crescem nossas cidades – tornou-se um suporte jurídico-institucional dos governos
locais no enfrentamento de questões importantes: a desigualdade, a exclusão, a
segregação, a pobreza, a degradação ambiental. Grazia (2003) afirma que é uma
lei que assegura os direitos urbanos ao garantir o direito às cidades sustentáveis, à
terra urbana, à moradia, ao saneamento básico, à infra-estrutura, ao transporte, aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.
A importância dessa lei federal apóia-se sobre três pilares fundamentais: (1)
reafirma a função social da propriedade, delegando aos municípios a função de
adequação do equilíbrio entre os interesses coletivos e individuais no que tange à
propriedade, podendo penalizar os proprietários de imóveis que não cumprirem a
função social; (2) institui a gestão democrática da cidade, com a finalidade de
ampliar o espaço de exercício da cidadania e aumentar a eficácia e eficiência da
ação governamental; e (3) reafirma e define a recuperação, para a coletividade, da
valorização imobiliária decorrente de investimentos do poder público e assegura a
justa distribuição dos ônus e benefícios do processo de urbanização.
Nos processos de implantação de políticas de desenvolvimento sustentável,
requer-se, também, a elevação da cultura aos mesmos patamares de importância
que a economia e a política. Soma-se a isto, o conceito de gestão, como uma
importante ferramenta para os processos de negociação da participação política na
tomada de decisões para a efetivação do planejamento urbano contemporâneo.
Para muitos técnicos e estudiosos está-se diante da oportunidade e da possibilidade
de “redesenhar” o modelo de política urbana que tem imperado em nosso país,
permitindo que esta seja compartilhada e pactuada pelos diversos setores da
cidadania.
A presente pesquisa busca, num primeiro momento, percorrer os caminhos da
evolução dos conceitos da disciplina da Conservação Integrada Urbana, a partir das
origens do urbanismo progressista italiano dos anos 1960/1970, sua sistematização
na Declaração de Amsterdã em 1975 e a inserção dos princípios do
Desenvolvimento Sustentável elaborados a partir dos preceitos do documento final
da ECO Rio 92, bem como a sua tardia entrada na agenda e na literatura urbana no
Brasil.
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Em seguida, busca elucidar os conceitos, as estratégias e áreas de atuação
do Programa Monumenta do governo federal, especificamente do Programa
Monumenta - Luz na cidade de São Paulo, cuja intervenção começa a se deslocar
do plano de atuação pontual e isolada sobre os edifícios de interesse histórico para
os equipamentos urbanos localizados no perímetro da ‘Área de Projeto’.
Por fim, procura-se estabelecer um paralelo entre alguns princípios eleitos da
disciplina da conservação integrada pós Declaração de Amsterdã e ECO Rio 92,
com os objetivos do Programa Monumenta quanto aos itens de preservação,
conservação, revitalização de áreas degradadas, sustentabilidade e atores sociais.
1.1 Objeto de Estudo
Foi selecionado como objeto de estudo da pesquisa o bairro da Luz, na
cidade de São Paulo, particularmente o Programa Monumenta - Luz do governo
federal (articulado com as esferas estadual e municipal), que se desenvolve há
alguns anos, com projetos já consolidados e outros em fase de implantação, sendo,
portanto, passível de mensuração no âmbito dos objetivos específicos da pesquisa.
Este bairro caracteriza-se por ser um tecido urbano histórico com alta
concentração de bens culturais de expressivo valor arquitetônico, urbano e
ambiental, que potencializam em si a imagem das diversas fases da evolução
histórica e urbana da capital paulista. Este tecido sofreu, ao longo do tempo,
procedimentos cirúrgicos urbanos que ajudaram na fragmentação espacial do bairro,
bem como na sua degradação, a exemplo da forte segregação entre a população
residente e as atividades que ali se desenvolvem. Diante desta realidade, o bairro
tem sido alvo de programas de recuperação urbana e de grandes projetos de
intervenção, visando a reconversão, reabilitação e conservação dos principais
edifícios históricos, despertando o interesse não somente dos órgãos públicos
responsáveis nas diversas esferas de governo e nem apenas por especialistas no
assunto, mas de diversos setores da sociedade.
Especificamente na Luz, as intervenções dos governos federal e estadual
ainda estão restritas a uma atuação pontual, visando a reconversão do patrimônio
construído, especialmente das edificações de valor histórico, para usos ligados à
cultura como museus, salas de espetáculo e de exposições de arte. Pode-se, então,
dizer que o bairro da Luz passa por um processo que tem contribuído para sua
elevação ao patamar de “Pólo Cultural”. Segundo Coelho Jr. (2004), a preservação
das edificações de caráter histórico tem sido eficaz, mas permanece ainda o
contraste entre elas e o entorno imediato degradado.
O Poder Público municipal vem intervindo neste bairro por meio de programas
que, através de projetos específicos, buscam reverter o processo de degradação
local no âmbito de uma política pública urbana maior para a recuperação do centro
da capital paulista e de alguns bairros periféricos a esta região.
A delimitação da área a ser estudada foi baseada nos perímetros das “Áreas
de Influência e de Projeto” estabelecidos pelo Programa Monumenta - Luz, que,
muitas vezes estabelece zonas de interseção com outros programas elaborados,
mais tarde, na esfera dos governos estadual e municipal. Infelizmente, os diversos
órgãos governamentais em suas respectivas esferas são desprovidos de um diálogo
mais eficaz que estabeleça linhas de atuação mais claras e complementares em
consonância com suas finalidades. Assiste-se, mais uma vez, a uma coleção de
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programas, planos e projetos sem articulação entre si, levando a um desperdício de
tempo, idéias e recursos públicos humanos e financeiros.
1.2 Justificativa
Intervir nos centros urbanos pressupõe avaliar sua herança histórica e
patrimonial, seu caráter funcional e sua posição relativa na estrutura urbana,
mas principalmente, precisar o porquê de se fazer necessária a intervenção
(VARGAS, 2006: 3).
Analogicamente aos procedimentos cirúrgicos das ciências biológicas, um
organismo é submetido a uma intervenção quando: 'se requer a
recuperação da saúde ou manutenção da vida; para a reparação de danos
causados por acidentes e, mais recentemente, para atender às exigências
dos padrões estéticos (VARGAS, 2006: 3).

Os centros das cidades são importantes áreas urbanas caracterizadas e
identificadas não somente pelas potencialidades de se exercer uma vida urbana
mais dinâmica, animada pelo fluxo de pessoas, quer seja andando ou se
locomovendo por diferentes meios de transporte, como também pela marcante
presença das atividades ligadas ao comércio, aos serviços de educação, lazer,
financeiros, de hospedagem, de moradia, governamentais dentre outros.
Os centros, ao longo da história, foram adjetivados como: centro histórico,
centro de negócios, centro tradicional, centro de mercado, centro principal ou,
simplesmente, centro.
Segundo VARGAS (2006), o centro de mercado seria o lugar das trocas
comerciais e, quando se agrega a estas outras atividades urbanas, como a religiosa,
a de lazer, a política, a cultural, as atividades financeiras e as de comando, também
pode ser utilizado o conceito de Centro de Negócios (Central Business District –
CDB).
As capacidades funcionais das áreas centrais, em conjunto com a
espacialização hierárquica das atividades urbanas, possibilitam estabelecer
conceitos de centros principais, regionais, locais e ou subcentros. O conceito de
Centro Histórico está intimamente associado à origem do núcleo urbano e, quando
tomado como área de interesse para as intervenções urbanas, acaba-se por
valorizar os aspectos geográficos, o patrimônio arquitetônico edificado e também o
urbano, em detrimento do conteúdo social.
A expansão das áreas urbanas, de modo espontâneo ou direcionadas pelo
planejamento, levou ao surgimento de outras centralidades que se tornaram
concorrentes com o centro principal, gerando um processo acelerado de
deterioração e degradação destas áreas, em benefício dos novos subcentros
formados.
Esse processo já é bastante antigo em São Paulo, com os
deslocamentos sucessivos do Centro Velho para o Centro Novo (região entre o
Teatro Municipal e a Praça da República) (1940) e, desse, para as avenidas Paulista
(1970), Faria Lima (1980) e Berrini (1990), sucessivamente.
Em São Paulo, formaram-se múltiplas centralidades, que não são centros
tradicionais e que criaram espaços funcionais de concentração especializada de
atividade e valorização fundiária, não somente pelas forças de mercado, mas,
também, por políticas públicas que incentivaram o processo.
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Os projetos de intervenção urbana ao longo da história do urbanismo,
segundo Mello e Vasconcellos (2006), adotaram como nomenclatura o prefixo “re”,
indicativo de um movimento que sugere volta, para trás, alguma coisa que repete o
já existente com uma nova forma.
A partir da década de 1960, as ações em sítios com preexistências
significativas introduzem o reconhecimento de valor histórico e cultural, numa atitude
contrária à política de ‘terras arrasadas’ para fins de expansão e/ou substituição de
usos e edificações. Os planos urbanísticos passam a ganhar denominações sempre
acompanhadas do prefixo “re” – reabilitação, revitalização, requalificação, entre
outras.
A revitalização do centro de São Paulo é uma grande oportunidade para criar
o espaço amplo da cidadania na nossa maior metrópole. O seu significado
simbólico-cultural, como espaço fundacional da cidade, e sua identificação com a
maioria dos atores sociais, incluindo os de menor renda, criam as condições para
instalação de um amplo leque de atividades de todos os setores da economia
urbana.
A chave da revitalização está na construção de um novo espaço público, que
reforce suas características democráticas e cívicas de local de convívio citadino de
pessoas e grupos sociais diversos. Deverá ser um espaço que facilite a integração
das atividades produtivas com as de moradia, educação, cultura, lazer, diversão e
socialização. É necessário valorizar o imenso patrimônio histórico e cultural
(material e imaterial) existente na área, riqueza inestimável que ainda não foi
apreendida de todo pelos nossos gestores públicos.
As especificidades do bairro da Luz, no que tange à sua herança histórica e
patrimonial, funcionalidade e inserção no tecido urbano da área central da cidade,
justificam uma análise histórica e evolutiva do conjunto de intervenções urbanas já
efetivadas e dos programas, planos e projetos em andamento, especificamente do
Programa Monumenta – Luz.
1.3 Objetivos
A recuperação das áreas centrais de valor histórico das metrópoles, nos dias
atuais, busca, entre vários aspectos, o resgate da imagem da cidade, perpetuando a
sua história e possibilitando uma consciência de pertencimento ao lugar em que se
vive. Faz-se necessário também o reconhecimento e a valorização dos diversos
atributos das especificidades locais, quer seja pela valorização de suas
potencialidades materiais já consolidadas na forma do patrimônio arquitetônico e
urbano construídos, na otimização da infra-estrutura consolidada e na dinamização
do comércio específico estabelecido, quer seja na interação com os diversos grupos
sociais.
Obtêm-se, desta maneira, importantes subsídios e parâmetros que se
consolidam numa poderosa ferramenta para o sucesso da implantação das políticas
públicas, de um modo geral, através da prática da gestão urbana, quando voltada
para os processos de recuperação das áreas degradadas das nossas cidades.
Apesar das intervenções urbanas em áreas centrais de valor histórico ser
ainda um assunto e uma prática muito recentes no Brasil, já é possível vislumbrar as
suas estratégias dentro do contexto local, antevendo alguns possíveis resultados
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quando se toma por base as estratégias e os resultados de outras experiências,
particularmente as internacionais, as quais apreendemos mais, devido ao longo
tempo de prática destas e da sua extensa bibliografia.
A presente pesquisa busca, num primeiro momento, percorrer os caminhos da
evolução dos conceitos da disciplina da Conservação Integrada Urbana a partir das
origens do urbanismo progressista italiano dos anos 1960/1970, sua sistematização
na Declaração de Amsterdã em 1975 e inserção dos princípios do desenvolvimento
sustentável elaborados a partir dos preceitos do documento final da ECO Rio – 92,
além da sua tardia entrada na agenda e na literatura urbana no Brasil.
O conhecimento das práticas desta nova disciplina – materializadas nas
experiências internacionais e brasileiras, no estabelecimento de referenciais próprios
extraídos dos princípios da Conservação Integrada Urbana em consonância com
importantes instrumentos urbanísticos provenientes da aprovação do Estatuto da
Cidade, no conhecimento de alguns programas selecionados e seus projetos para a
área-objeto de estudo – irão subsidiar a construção da análise, avaliação e possíveis
recomendações para o Programa Monumenta - Luz na cidade de São Paulo.
1.4 Metodologia
No Brasil, os estudos e práticas sobre a Conservação Integrada Urbana - CI,
são desenvolvidos pelo Centro de Conservação Integrada Urbana e Territorial CECI*, da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, através do curso “Gestão
do Patrimônio Cultural Integrado ao Planejamento Urbano na América Latina”.
Como forma de aproximação do tema, foi inicialmente desenvolvido um
trabalho de reflexão critica, através da literatura especializada com abordagem dos
conceitos relativos a noções sobre conservação, evolução das cidades e do
urbanismo, a história da Conservação Integrada Urbana após 1980, bem como os
princípios desta nova disciplina. O conhecimento das experiências internacionais e
do continente latino-americano na intervenção urbana em áreas centrais possibilitou,
sobremaneira, a aproximação com o tema.
Faz-se necessário, elucidar os conceitos, as estratégias e áreas de atuação
do Programa Monumenta do governo federal, especificamente do Programa
Monumenta - Luz na cidade de São Paulo, cuja intervenção começa a se deslocar
do plano de atuação pontual e isolada sobre os edifícios de interesse histórico para
os equipamentos urbanos localizados no perímetro da sua ‘Área de Projeto’.
O estudo de caso será adotado como estratégia da presente pesquisa,
focando o Projeto de Revitalização do Conjunto Histórico da Região da Luz – São
Paulo, no âmbito do Programa Monumenta - Luz. Sob a ótica da aproximação entre
alguns princípios extraídos da CI e os objetivos do Programa Monumenta do
governo federal, será possível elucidar a abrangência e o alcance de determinados
conceitos comuns a ambos, como: preservação, conservação, revitalização de áreas
degradadas, sustentabilidade e atores sociais. Desta forma, estabelecer-se-ão
recomendações contemporâneas e futuras ao Programa Monumenta - Luz na cidade
de São Paulo.
*

O CECI é membro ativo da rede do programa Integrated Territorial e Urban Conservation - ITUC,
lançado e coordenado pelo ‘Centro Internacional para o Estudo da Preservação e do Restauro do
Patrimônio Cultural’ - ICCROM, Roma – Itália.
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1.5 Estrutura da Dissertação
Na Introdução, é apresentado o objeto de estudo, bem como a caracterização
da disciplina da Conservação Integrada Urbana - CI, os objetivos da pesquisa e a
metodologia de abordagem do tema. A partir desta caracterização, o conteúdo
desenvolvido foi dividido em três partes.
Na primeira parte, são abordados os principais elementos teóricos
relacionados à disciplina da CI, explorando fundamentos essenciais para uma
reflexão acerca do assunto.
Na segunda parte, a história da evolução urbana do bairro da Luz é abordada
com o intuito de elucidar os processos que deram forma à atual configuração da
região, através das transformações sofridas em decorrência do desenvolvimento da
cidade, traçando um panorama histórico de cada etapa dessa trajetória, bem como a
análise dos diversos projetos elaborados, visando a revitalização do bairro.
A terceira parte procura estabelecer um paralelo entre alguns princípios
extraídos da disciplina da CI, pós Declaração de Amsterdã de 1975 e ECO Rio – 92,
com os objetivos do Programa Monumenta quanto às questões da preservação,
conservação, revitalização de áreas degradadas, sustentabilidade e atores sociais.
Nas considerações finais, é apresentada uma reflexão a partir da análise e
avaliação, bem como, a elaboração de recomendações contemporâneas e futuras
ao Programa Monumenta - Luz na cidade de São Paulo.
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2. Conservação Urbana
2.1 Conceitos e Idéias sobre Conservação
Os conceitos modernos relacionados à conservação do patrimônio cultural e
natural estão fundamentalmente relacionados ao desenvolvimento da modernidade,
iniciando-se no fim do século dezoito, embora baseados em raízes mais antigas, na
idade do Romantismo até a primeira metade do século XIX. A própria modernidade
é marcada por várias mudanças na sociedade, de inovações técnicas e científicas a
aspectos sociais e econômicos e a reflexões filosóficas e culturais. Já havia algum
interesse em cidades históricas desde o Romantismo, particularmente pelos
escritores que divagavam nos arredores pitorescos antigos lembrando épocas
passadas.
A nova consciência histórica que evoluiu do século XVIII foi importante para a
definição do conceito de patrimônio cultural, no qual o significado real e verdadeiro
de objetos e estruturas que formavam tais patrimônios somente poderia ser
entendido quando visto no contexto cultural específico ao qual eles pertenciam. Tais
conceitos foram formulados especialmente por meio da contribuição de Giovanni
Batista Vico (1668-1774), na Itália, e Johann Gottfried Herder (1744-1803), na
Alemanha. Na sociedade tradicional, um objeto era reconhecido principalmente em
relação a sua função. Na sociedade emergente, pelo contrário, os objetos herdados
do passado eram associados a um valor histórico e a uma personalidade cultural e
artística específicos.
John Ruskin (1819-1900), foi o principal promotor de um tipo de movimento
conservacionista, para o qual toda restauração era uma mentira, ao contrário do
arquiteto francês Eugène E. Viollet-le-Duc (1814-1879), cuja definição de
restauração estava em levar o monumento a um estado que jamais possa ter
existido. Para Ruskin, a autenticidade do material dos monumentos antigos
consistia na compreensão de que o trabalho de um artista era inevitavelmente
caracterizado pela cultura e pelas condições sócio-econômicas da época e, portanto,
seria impossível reproduzir este trabalho em seu significado original num contexto
cultural diferente, mesmo valendo-se de formas fielmente copiadas.
Na segunda metade do século XVIII, o campo de ação do reparo de
monumentos da antiguidade em Roma começou a refletir conceitos modernos de
restauração, precisamente pela atuação do professor alemão Johann Joachim
Winckelman (1717-1768) junto aos monumentos antigos, particularmente os da
Antiguidade Clássica, o que permitiu distinguir-lhe como o pai da arqueologia
moderna.
Na Itália, o movimento conservacionista encontrou eco nos círculos
universitários de Milão, difundido por Camillo Boito (1836-1914), cuja ‘Carta del
Restauro’ (1883) enfatizava a manutenção dos materiais históricos de todos os
períodos, assegurando que as novas intervenções fossem claramente marcadas,
isto é, diferenciando-as ou datando-as.
A segunda metade do século XIX viu
administrações estatais se tornarem responsáveis
estruturas históricas, inicialmente baseadas
monumentos, para, mais tarde, abranger áreas

o desenvolvimento gradual de
pela proteção e conservação das
nas edificações simples ou
de valor histórico. As rápidas
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mudanças nas estruturas econômicas e sociais, bem como o incremento da
população urbana nas cidades medievais, induziram a renovações radicais nestas
áreas urbanas históricas, onde distritos inteiros foram reconstruídos, segundo os
relatos de época de John Ruskin sobre as cidades da França e Itália. A renovação
do centro de Paris, conforme o projeto de Haussmann em 1850 não causou tanta
preocupação aos arquitetos restauradores.
No final do século XIX, as associações de historiadores nos países de língua
alemã discutiam os problemas dos centros urbanos e políticas de conservação foram
gradualmente sendo desenvolvidas em muitos países. Os estudos de Camilo Sitte,
em 1889, sobre a natureza dos centros urbanos medievais deram importante
contribuição. A teoria da restauração de Alois Riegl (1867-1905), um historiador da
arte austríaco, que publicou ‘O Culto Moderno dos Monumentos: sua essência e sua
gênese’, em 1903, tornou clara a distinção entre monumentos (edificados para
transmitir uma mensagem) e monumentos históricos (edificações que adquiriram
valor histórico através do tempo).
Sua análise dos valores históricos e
contemporâneos dos monumentos antigos tornou-se uma importante contribuição
para o pensamento moderno, particularmente a partir dos anos de 1930, quando
houve uma abertura em direção ao pensamento alemão.
Nas primeiras décadas do século vinte, o arquiteto italiano e planejador de
cidades Gustavo Giovannoni (1873-1947) enfatizou o papel da pesquisa e da análise
científica na tentativa de ler e interpretar os monumentos antigos, condensados na
‘Carta del Restauro’ (1932), dirigindo-se em movimento definitivo para longe da
restauração estilística, indo de encontro à política moderna de conservação.
Na década de 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, desenvolveu-se
sobremaneira o Movimento Internacional de Arquitetura Moderna, tornando-se um
paradigma em termos de modernidade, com fortes tendências a se afastar do
passado, visando as necessidades emergentes da sociedade contemporânea,
baseando-se numa racionalidade clara. Mesmo lidando com o projeto moderno, os
CIAMs – particularmente o de 1932 que produziu a ‘Carta de Atenas’ – fizeram
referências à proteção de áreas históricas (caso fossem saudáveis o suficiente para
as pessoas), não demonstrando contudo, qualquer simpatia para com o tecido
histórico. Experiências pioneiras por parte de alguns arquitetos modernistas
descontentes com esta política da terra arrasada - responsável pelo processo
demolitório sem precedentes dos tecidos urbanos históricos de importantes cidades
européias e norte-americanas – surgiram dentro do âmbito dos próprios CIAMs.
Nos Estados Unidos, a Escola de Chicago, adotou a idéia da Cidade Jardim,
influenciada pelos escritos de William Morris (1834-96) e Ruskin, a fim de solucionar
as necessidades da sociedade contemporânea quanto ao projeto de edificações e
dos assentamentos urbanos. Na Grã-Bretanha, a proteção ao patrimônio histórico,
era baseada no sistema de listas (em classes diferentes), lançando o ‘valor de grupo’
para as edificações históricas que eram menos importantes arquiteturalmente, mas
que contribuíam para a coerência das áreas históricas.
A Segunda Guerra Mundial causou enorme destruição nas cidades históricas
da Europa Central. Tal destruição enfatizou a necessidade de se clarearem as
diretrizes para a restauração de estruturas históricas danificadas. Surgiram, então,
nomes de importância relevante, como o do historiador da arte Giulio Carlo Argan
(1904-1994), responsável pela criação do Instituto Italiano de Restauração em 1938
e Cesare Brandi (1906-88), seu primeiro diretor. A teoria de Brandi pode ser vista
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como uma síntese do pensamento restaurador moderno, fornecedora da
metodologia fundamental para a prática da restauração, tanto em relação aos
trabalhos de arte, como de arquitetura, pois via a restauração fundamentalmente
como uma metodologia e como um momento crítico no reconhecimento do trabalho
em sua consistência física e suas polaridades estética e histórica.
Na França, onde inicialmente as políticas oficiais de preservação favoreciam
fortemente os prédios públicos mais importantes, uma novidade importante foi a
identificação de áreas históricas através da legislação proposta pelo Ministro da
Cultura da França, André Malraux, cuja ‘Lei Malraux’ de 1962 teve como propósito a
seleção de áreas pitorescas negligenciadas e sua restauração ou reconstrução
como áreas monumentais, ressaltando suas qualidades estéticas e históricas
particulares. Os resultados foram problemáticos, particularmente do ponto de vista
sócio-cultural, uma vez que as famílias mais pobres não suportaram os altos custos
da restauração, sendo substituídas por famílias mais abastadas.
Nos anos 1950, a Itália, onde importantes cidades históricas foram
danificadas durante a segunda guerra, tais como Florença e Gênova, viu-se forçada
a debater sobre suas áreas históricas, promovendo várias iniciativas. Como
resultado dos debates italianos, o conceito de ‘centro histórico’ vem à tona,
inicialmente limitando-se ao centro real e, depois, referindo-se a qualquer parte
histórica da cidade. Nos anos 1970, houve alguns projetos-chave que se efetivaram
em determinadas cidades, como Bolonha, onde o tecido urbano histórico foi a base
da leitura e análise sistemática em referência à tipologia e morfologia das
habitações. Bolonha foi incluída na seleção de ‘case histories’, para o Ano da
Herança Arquitetural Européia de 1975.
O conceito de Conservação Integrada, já experimentado na Itália, foi definido
e divulgado, primeiro na Carta Européia da Herança Arquitetural (26 de Setembro de
1975) e, depois, na Declaração de Amsterdã (25 de Outubro de 1975). A Carta
declara que o patrimônio arquitetural consiste não apenas dos monumentos mais
importantes, incluindo-se os grupos de edificações menos importantes das cidades
antigas e vilarejos característicos em seus estados naturais ou modificados pelo
homem.
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 (Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Isso foi seguido pelo
restabelecimento do Escritório Internacional de Museus, como Conselho
Internacional de Museus (ICON), organização não-governamental, bem como a
criação do ICCROM (Comitê Internacional para o Estudo da Preservação e
Conservação da Propriedade Cultural) como uma organização não-governamental
que estabelece laços entre profissionais. Além disso, as várias regiões do mundo
criaram suas próprias organizações, mais especificamente orientadas para os
problemas dos seus países.
Outro tipo de documento é a carta, um nome adotado para uma série de
recomendações e diretrizes do ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e
Sítios Históricos). Essas séries incluem a Carta de Veneza (1964), preparada um
ano antes da fundação do ICOMOS, mas adotada por ele, posteriormente, como sua
doutrina fundamental. Essa carta foi seguida por outras que abordam um grande
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número de tópicos, tais como a conservação de sítios arqueológicos, edificações,
cidades e vilarejos históricos e, até, jardins.
Inclui-se também o Documento sobre Autenticidade de Nara, resultante de um
encontro internacional de especialidades como a Carta de Petrópolis, Brasil (1987) e
outras recomendações de países da Américas Latina e do Nordeste. As Diretrizes e
Padrões da Secretaria do Interior, EUA, tornaram-se uma referência mundial.
Recentemente, países europeus produziram, em colaboração com organizações
internacionais, a chamada Carta da Cracóvia, de 2000.
A preparação de tais diretrizes, cartas e recomendações pode ser vista como
um processo em andamento. Elas são úteis ao fornecer recomendações firmes com
relação a questões especificas, mas também são importantes como parte do
processo de aumento de consciência.
É óbvio que tais documentos são
necessariamente o resultado de concessões, mas eles refletem um nível de
entendimento que permanece como um marco na evolução cultural.
Um instrumento essencial para a promoção e difusão dos conceitos
expressos nesses documentos é o treinamento e educação de todos os envolvidos.
O desenvolvimento de programas de treinamento, em colaboração com os estadosmembro, tem sido a primeira atividade do ICCROM, iniciada nos anos 1960.
Existem recomendações internacionais que não são obrigatórias, mas se
constituem em referências úteis, especialmente para o desenvolvimento de
legislação e políticas nacionais.
Várias organizações regionais podem ter
documentos similares, relevantes pra seus países, como os do Conselho da Europa.
A Conservação Integrada é alcançada pela aplicação de técnicas de
restauração sensíveis e pela escolha correta das funções apropriadas. No
curso da história, os corações das cidades e algumas vezes de vilarejos
foram deixados a se deteriorar e se tornaram áreas de habitações de baixo
nível. Sua restauração precisa ser feita com um espírito de justiça social e
sem levar à expulsão dos habitantes mais pobres. Por isso, a conservação
deve ser uma das primeiras considerações em todos os planejamentos
urbanos e regionais. Deve-se notar que a Conservação Integrada não
elimina a introdução da arquitetura moderna em áreas contendo edificações
antigas, uma vez que o contexto existente, proporções, formas, tamanhos e
escalas sejam completamente respeitadas e sejam usados materiais
tradicionais (CARTA EUROPÉIA DA HERANÇA ARQUITETURAL §7 apud
JOKILEHTO, 2002: 16).

2.2 Evolução das Cidades e do Urbanismo
A evolução das cidades passa, primeiramente, pelo resultado da clara divisão
de trabalho com o campo, cuja produção de excedentes permitiu a fragmentação da
sociedade em classes, bem como a dominação necessária para a apropriação de tal
excedente. Inicialmente, os templos religiosos foram o símbolo do poder e o
detentor do discurso da dominação, que, num segundo momento, passa a ser de
caráter militar, reforçando a idéia de que as cidades surgiam como sede de algum
tipo de poder. No Império Romano, instituições militares e religiosas dividiam o
mesmo espaço, sendo a primeira responsável pela busca de novas riquezas e do
avanço comercial.
Na Idade Média, uma nova classe social vinculada às
modificações comerciais veio à tona: a burguesia.

25

Os burgos medievais transformaram-se em cidades modernas, marcadas
inicialmente pelo aumento populacional. As terras rurais tornaram-se mercadoria de
grande valor, visando o aumento do excedente e a produção exclusiva para o
mercado, o que levou à expulsão dos escravos e servos (mão-de-obra do campo)
para as cidades. Uma nova classe de trabalhadores livres e o lucro gerado pelas
atividades em expansão mundo afora, formaram a base da produção manufatureira.
Novamente, assistiu-se a uma valorização da terra, agora nas cidades,
disputadas por vários grupos sociais que cobiçavam as melhores localizações,
obrigatoriamente pagando mais por elas.
A cidade industrial gerou uma ocupação e concentração demográfica rápida e
marcante, induzindo um tipo de urbanização responsável por processos demolitórios
e reconstrutivos numa velocidade nunca dantes vista. O urbanismo, palavra
empregada pela primeira vez em 1865 por Cerdá, urbanista catalão, nasce do
impacto gerado pela Revolução Industrial. O fato de a mão-de-obra trabalhadora
amontoar-se em habitações rentistas com péssimas condições de habitabilidade
significou a disseminação de doenças e um perigo às idéias socializantes que
tomavam corpo frente a dominação da classe detentora do poderio econômico,
conferindo um “caráter predominantemente sanitarista às primeiras normativas
urbanísticas” (SOMEKH, 2001: 50).
Desde a sua criação, o urbanismo apresentou dois enfoques diferentes: o
urbanismo moderno e o planejamento regulador. Para o urbanismo moderno é
possível entender o fenômeno urbano e controlá-lo através de um projeto adequado
e individualizado, ou seja, a cidade e a sociedade são passíveis de transformação
por meio da geração de um projeto social e espacial. Este mesmo urbanismo abriga
duas correntes diferentes – a progressista e a culturalista -, que se caracterizam,
ambas, pelo voluntarismo em mudar a cidade e a sociedade.
A corrente progressista visa o progresso e a produtividade, propondo um
objeto urbano expansível, marcado por componentes estandardizados distribuídos
no espaço segundo uma ordem funcional e geométrica. Seu maior ícone foi o
arquiteto franco-suíço Le Corbusier, que incorporou o paradigma dos CIAMs na
figura do edifício-máquina e da cidade-máquina.
A corrente culturalista baseou-se em objetivos mais humanistas, onde um
burocrata do parlamento inglês, o visionário Ebenezer Howard, criou a expressão
“cidade-jardim”, definindo um novo paradigma urbanístico de cidade auto-suficiente
que incluía um projeto de sociedade, unindo cidade e natureza - negação pura do
espaço industrial e de suas precárias condições de habitabilidade. As cidadesjardim não deveriam ter mais de 30 mil habitantes, vivendo em equidade social; suas
atividades industriais e agrícolas se alojariam no cinturão verde ao redor do centro,
tudo interligado por uma rede ferroviária.
O planejamento regulador vislumbra o interesse não pela busca da
transformação da sociedade, e sim pelas ações de regulação e ordenação eficientes
do crescimento e dos movimentos demográficos, bem como das demandas por
equipamentos e por construções induzidas pela Revolução Industrial.
O
planejamento regulador teve pelo menos três propostas altamente relevantes: o
plano de Cerdá para Barcelona, o plano de Haussmann para Paris e o de Otto
Wagner para Viena. Somekh (2001) afirma que, no caso da cidade de São Paulo,
esse enfoque predominou, tendo sido denominado urbanismo modernizador.
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Na cidade de São Paulo é possível distinguir a aplicabilidade destas duas
formas urbanísticas, quando tomamos, por exemplo, os conjuntos habitacionais dos
Institutos de Previdência - IAPs erguidos durante os anos 1940 e 1950 e os grandes
conjuntos produzidos pela Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB
previstos nos planos urbanísticos de 1970 e 1980, os quais induziram o isolamento,
a segregação funcional e social e a produção de uma sociedade violenta e sem
memória, resultado do urbanismo das grandes extensões. O modelo de cidadejardim teve seu lugar aqui, uma vez que Barry Parker, sócio de Ebenezer Howard, foi
convidado pela Companhia City para desenhar o primeiro bairro-jardim da capital, o
Jardim América que, apesar do traçado orgânico previsto pelo modelo, não
considerou os princípios de igualdade social e auto-suficiência do modelo original.
É necessário compreender todo o processo evolutivo das cidades como forma
de se apreender a cidade contemporânea, hoje, na sua maioria, fruto da terceira
revolução industrial, promovida pela informática e pelas telecomunicações, que
produziu a compressão do espaço e do tempo. Assistiu-se, num primeiro momento,
às grandes inovações técnicas construtivas entre os períodos de 1870 e 1890 que
permitiram a expansão dos investimentos na urbanização e, num segundo momento,
às inovações dos meios de transporte, a começar pela ferrovia que possibilitou uma
mobilidade sem precedentes à sociedade industrial; do bonde e do metrô que
permitiram um maior adensamento; e do automóvel, a expansão urbana. Com o
desenvolvimento das comunicações e da aeronáutica - o telégrafo, o rádio, o
telefone e o avião – aumentaram as possibilidades de troca entre a população
mundial.
2.3 Breve Retrospectiva da Conservação Urbana pós anos 1980
A Conservação Integrada urbana(CI) tem origem no urbanismo progressista
italiano dos anos 70. Mais especificamente, da experiência de reabilitação
do centro histórico da cidade de Bolonha, iniciada nos últimos anos da
década de 60, e conduzida por políticos e administradores ligados ao
Partido Comunista Italiano. Planejadores como Campos Venuti, Benevollo e
Cervellati ganharam notoriedade mundial por suas originais contribuições no
campo do planejamento urbano e da conservação patrimonial das cidades
(LAPA E ZANCHETI, 2002: 31).

Nos anos 1970 e 1980, esses princípios influenciaram muitas cidades
italianas, particularmente as situadas no norte do país, e também as cidades
espanholas. Nestes países, a CI foi adotada pelas administrações municipais de
esquerda como um importante instrumento, teórico e prático, que visava a
consolidação de uma imagem política baseada nos parâmetros da “eficiência
administrativa, justiça social e participação popular” (LAPA E ZANCHETI, 2002: 31)
para a tomada de decisões no planejamento urbano e regional.
As primeiras aplicações da CI foram em áreas residenciais periféricas antigas
dos centros históricos e eram caracterizadas por um forte viés social, principalmente
porque nestes bairros históricos centrais havia uma grande concentração de
pessoas de baixa renda. A CI visava a recuperação da área nos aspectos da sua
estrutura física, econômica e social, procurando manter os antigos moradores locais
nos edifícios recuperados.
De acordo com Bandarin (1979 apud LAPA E
ZANCHETI, 2000), na esfera política, principalmente na Itália, a CI foi pioneira na
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tentativa de envolvimento da participação popular no processo decisório municipal e
na Espanha o mesmo ocorreu conforme relata Pol (1993 apud LAPA E ZANCHETI,
2000).
Do final dos anos 1970 até meados dos anos 1980, a CI migra para outras
partes das cidades, especialmente áreas residenciais modernas, onde foram
implantados grandes conjuntos habitacionais construídos nos anos 1950 e 1960
“nas periferias das cidades européias” (MATTIOLI apud LAPA E ZANCHETI, 2002:
31). Passou-se a dar forte ênfase aos espaços públicos, às áreas verdes e de
recreação e à adequação de grandes edificações, como conventos e quartéis, em
equipamentos sociais de uso coletivo. Em Bolonha, políticas de transporte coletivo
de massa gratuito foram introduzidas na tentativa de se promover a integração das
áreas centrais urbanas com as suas áreas periféricas.
Nos anos 1980 e 1990, a proposta da CI foi apropriada por políticas urbanas
sem um forte viés “social”, cuja estratégia visava mais a conservação de áreas
históricas por meio de processos de revitalização ou reabilitação de áreas centrais
normalmente caracterizadas como áreas deprimidas ou obsoletas. A conservação
urbana passou a ser tratada, como mais uma estratégia de agregação de valor à
economia urbana das localidades por meio do binômio recuperação econômica valor imobiliário dos estoques de construções (particularmente os protegidos por
instrumentos legais de tombamento), tornando-se um instrumento de forte poder na
atração e captação de investimentos de caráter privado com alcance supra-regionais
ou internacionais.
Essa apropriação dos princípios da CI pela “direita” deve-se,
fundamentalmente, ao sucesso das políticas de recuperação de áreas centrais de
cidades norte-americanas, surgidas dos movimentos de “recuperação da main street
e da criação de áreas de shopping centers and malls e de recreação no interior das
áreas urbanas das cidades” (FRIEDEN apud LAPA E ZANCHETI, 2002: 31).
Essas políticas aceitam que os bons resultados compensam socialmente a
expulsão de habitantes e pequenos negociantes, por meio do processo de
gentrificação, que é 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 altas (LAPA E ZANCHETI: 2002: 31).

Por outro lado, os Estados Unidos também foram o berço de um forte
movimento de recuperação de áreas centrais e bairros residenciais (populares ou
não) com base na organização comunitária local (os grass roots movements). Esse
movimento teve como fonte de inspiração intelectual o trabalho de Jane Jacobs e
seus seguidores, porém, em termos sociais e históricos, ele se origina na mesma
reação aos programas de renovação urbana financiados pelo governo americano
dos anos 1950/1960, que inspiraram o main street movement.
Apesar do objetivo declarado de recuperar áreas urbanas para seus
moradores, esse movimento também aceitou um certo grau de gentrificação do
processo de reabilitação como inevitável e desejável. A introdução de novos grupos
familiares e de pequenos comerciantes e prestadores de serviços foi identificada
como um fator de rompimento do ciclo vicioso da degradação urbana (o sangue
novo). “Esses novos atores são, em geral, os mais engajados na continuação dos
movimentos comunitários de reabilitação” (GRATZ apud LAPA E ZANCHETI, 2000).
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“Os métodos de planejamento e ação desses grupos comunitários são baseados em
análises de mercado e de marketing, seguindo de perto uma tradição americana”
(RYPKEMA, apud LAPA E ZANCHETI, 2000).
Mais recentemente, especialmente depois da segunda Conferência Mundial
do Meio Ambiente (ECO 92, no Rio de Janeiro), a CI foi retomada em duas frentes
no interior de políticas urbanas progressistas, especialmente aquelas que aliam a
questão ambiental à social. “Fica claro que qualquer política urbana atual para as
cidades existentes é uma política de conservação ambiental, entendido o princípio
da conservação como o do controle da mudança das estruturas ambientais urbanas”
(LACERDA, ZANCHETI, 1999: 9-11).
Na primeira vertente, os princípios da CI passaram a ser utilizados para uma
leitura dos territórios urbanos (em oposição ao conceito de região, de forte cunho
economicista) e como o suporte básico para a formulação de propostas de ação.
Trata-se de um retorno a concepções mais abrangentes do planejamento urbano,
que assume uma escala territorial e da relação território - cidade, tendo como
elemento central de organização o ambiente nas suas acepções de natural e
construído. O planejamento urbano trata de diferentes tipos de territórios, como o da
urbanização difusa, o das cidades em paisagens históricas e culturais, o território
abandonado pela grande indústria e outros, todos com uma forte ênfase no
problema cultural e na conservação e recuperação das estruturas ambientais dos
territórios.
Na segunda vertente, o planejamento urbano utiliza a CI para uma leitura da
cidade (mediante o recurso às análises morfológica e tipológica), reconhecida como
um artefato composto de partes históricas distintas (em termos de sua estrutura
física, ambiental e cultural). O tratamento da cidade, sob o ponto de vista desse tipo
de leitura, leva que a ação de planejamento seja, também, desagregada, específica,
adaptada ao peculiar artefato da localidade.
Assim, o planejamento urbano perde sua antiga característica de
generalidade (toda a cidade), abandona a forma quantitativa de regulação (índices
urbanísticos) e começa a privilegiar a ação localizada com potencial de
transformação da área onde se insere. É um planejamento urbano que enfatiza o
projeto urbano, isto é, a ação sobre artefatos urbanos e arquitetônicos localizados,
ou então, busca fornecer procedimentos-padrão para a realização de projetos
urbanos. O plano urbano tem, desse modo, a forma de uma coleção de projetos
com sentido estratégico de direcionamento da mudança urbana em uma
determinada direção. “Os exemplos mais marcantes dessa vertente são os planos
urbanísticos de cidades italianas como Siena e Piacenza” (SECCHI apud LAPA E
ZANCHETI, 2002: 31).
Essas duas posições, apropriadas tanto pelas políticas neoliberais quanto
pelas progressistas, não têm garantido o sucesso desejado, pois a questão territorial
é vista como competição entre as cidades na disputa por investimentos externos. A
tônica desta abordagem implica, primeiramente, na necessidade de um volume
maciço de investimentos na infra-estruturação do espaço urbano das localidades e
como conseqüência uma valorização desmedida sobre a terra urbana. Em seguida,
a visão da cidade como um artefato formado por partes heterogêneas e passível de
transformação por meio de grandes obras de arquitetos de renome internacional,
funciona de forma positiva, porém, contribui também para os efeitos nocivos desta
super-valorização do solo urbano.
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Os casos mais emblemáticos dessa vertente são o conjunto das Docklands
de Londres e de Liverpool (Edwars, 1992), (Adcock,1984), Baltimore nos
EUA, a Vila Olímpica de Barcelona (Bohigas, 1992). Todos esses são
exemplos de um planejamento urbano baseado na “cultura do agente
público como agente empreendedor” (Harvey) e da associação entre poder
público e privado nos processos de reabilitação e revitalização (Deakin,
Edwards, 1993) (LAPA E ZANCHETI, 2002: 32).

2.4 Princípios Básicos da Conservação Urbana Integrada
O impacto da experiência do centro histórico da cidade de Bolonha
ultrapassou os limites da Itália e, em 1975, foi adotada, pelo Conselho da Europa,
como uma diretriz para o planejamento urbano para os centros históricos do
continente. Nesse ano, o Conselho se reuniu em Amsterdã e produziu um
documento, a ‘Declaração de Amsterdã’ de orientação para a implantação dessa
diretriz. Também, o grupo de planejadores e políticos, participantes do encontro,
redigiu o “Manifesto de Amsterdã” que apresentou, pela primeira vez, uma
formulação sistemática da CI, baseada em uma serie de princípios de ação,
especialmente para o poder público municipal.
Essa primeira formulação da CI estava restrita, ainda, à intervenção nos
centros históricos. Os dois documentos de Amsterdã não apresentam uma definição
clara do conceito de conservação integrada, mas a adotam com uma abordagem ou
um modo de conceber e orientar a ação de intervenção em áreas urbanas históricas.
Desde então, foram poucas as tentativas de categorizar o conceito de forma precisa.
Por exemplo, têm-se as seguintes tentativas por parte de alguns técnicos:
para a historiadora das teorias e das formas urbanas e arquitetônicas, Françoise
Choay (2001), o modo de conservação, restauração e reabilitação de edifícios e
sítios antigos deve apontar para sua readaptação a novas funções da vida moderna.
Para Jukka Jokilehto (2002), a Conservação Integrada seria alcançada pela
aplicação de técnicas de restauração sensíveis e pela correta escolha de funções
apropriadas no contexto das áreas históricas, onde a pluralidade dos valores
econômicos e culturais seria levada em conta, a fim de se estabelecerem
julgamentos equilibrados. A conferência Habitat II, vê a Conservação Integrada
como um processo dialético entre a vontade de proteção e as necessidades de
planejamento, apoiado pelos meios jurídicos, administrativos, financeiros e técnicos
específicos para responder à complexidade dos problemas a serem enfrentados.
Em Choay e Jokilehto, observa-se um viés na compreensão da CI como uma
abordagem para a adaptação de edifícios antigos a novos usos, segundo técnicas
consagradas de restauro e de reutilização de imóveis de valor patrimonial. No caso
da definição utilizada pelo Habitat II, percebe-se uma forte aderência à abordagem
proposta pelos Manifesto e Declaração de Amsterdã, ou seja, uma abordagem de
integração entre o planejamento urbano da cidade contemporânea e das áreas
urbanas patrimoniais para sua utilização, segundo novos usos e necessidades
sociais.
A abordagem da CI atualmente vem se modificando de acordo com o
surgimento de novos paradigmas de planejamento, particularmente do
Desenvolvimento Sustentável. A Conservação Integrada visa, desta maneira,
buscar o Desenvolvimento Sustentável, inserindo a conservação do patrimônio
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cultural urbano como um ativo que agrega valor em todas as dimensões do
desenvolvimento: econômica, política, cultural, ambiental, social e físico-espacial.
A Declaração de Amsterdã reúne os princípios da CI (1975), que podem ser
resumidos segundo os seguintes enunciados básicos:
•

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 apoiada por sistemas de fundos públicos
que apóiem as iniciativas das administrações locais;

•

A Conservação Integrada deve ser calcada em medidas legislativas e
administrativas eficazes;

•

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 de
conservação integrada;

•

Deve ser encorajada a construção de novas obras arquitetônicas de alta
qualidade, pois elas serão o patrimônio de hoje para o futuro (DECLARAÇÃO
DE AMSTERDÃ 1975 apud LAPA E ZANCHETI, 2002: 32).

2.4.1 Conservação, Revitalização, Reabilitação e a Nova Gestão Urbana
A Conservação Urbana e Territorial é uma nova proposta de planejamento
que decorre da análise do esgotamento do processo de expansão continuada (física
extensiva), que predominou nas cidades européias e, especialmente, nas
americanas, até o último quartel do século XX. O esgotamento desse processo
coincidiu com a grande revolução da comunicação e com o fim da era industrial,
como fundamento da dinâmica das economias capitalistas contemporâneas.
Uma reflexão sistemática e profunda sobre essa nova fase do planejamento
urbano foi realizada por Giuseppe Campos Venuti (1994 apud LAPA E ZANCHETI,
2000). Esse planejador italiano categoriza tal fase como a terceira geração da
urbanística, que assinala a “passagem da cultura de expansão urbana à cultura da
transformação” (VENUTI apud LAPA E ZANCHETI, 2000). Por cultura da expansão
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o autor entende, simplesmente, o planejamento urbano das quantidades que
procurava responder aos problemas de crescimento urbano e de infra-estrutura por
meio da criação de novas áreas urbanizadas, e por cultura da transformação, o
reconhecimento de que a cidade é um fato físico que pode e deve ser reutilizado
mediante processo de qualificação das estruturas urbanas existentes. Enfim, seria o
urbanismo da qualidade substituindo o da quantidade. Mais especificamente, a
"terceira geração" identifica alguns problemas como centrais na transformação
qualitativa das cidades contemporâneas, como os seguintes:
•

A descentralização industrial das grandes cidades, acompanhada da
formação de novos grupos de trabalhadores industriais nas cidades médias e
pequenas, em regiões tradicionalmente agrícolas;

•

A criação de novas centralidades e a terceirização diferenciada dos lugares
centrais das grandes cidades, com a criação de serviços privados elitizados
em oposição a serviços sociais de massa;

•

O aumento da demanda produtiva e popular por transportes de massa (intra e
interurbanos);

•

A reutilização do estoque de construções abandonadas ou subtilizadas e
aproveitamento dos interstícios vazios no interior das áreas urbanas, ou para
utilização social ou para a criação de novas centralidades terciárias;

•

O aumento, a recuperação e a melhoria da qualidade das áreas "naturais" e
de uso recreativo, ou reserva ambiental;

•

A crise do processo participativo na gestão urbana, e o aumento de grupos de
pressão de interesse setorizado e de abrangência supra-urbana, torna a
gestão urbana dirigida para a solução de problemas da produção da
economia urbana, em oposição aos problemas "sociais";

•

O financiamento da reforma urbana local, cujos projetos de abrangência
regional, nacional ou global ultrapassam os limites de geração de recursos
locais;

•

O planejamento urbano que trata a cidade como um todo diverso que requer
ações diferenciadas e com investimentos concentrados em áreas urbanas
consideradas estratégicas. (VENUTI apud LAPA E ZANCHETI, 2000).

De modo resumido, pode-se afirmar, que a nova urbanística encontra-se
voltada para um redesenho da economia urbana, que assume características
supralocais, buscando maximizar a utilização dos recursos existentes como meio de
aporte de recursos financeiros externos.
Existe uma tônica de melhoria geral dos recursos ambientais locais e
territoriais (construídos e naturais) como maneira fundamental para se elevar a
produtividade da economia local e a formação de uma imagem urbana. Esta última,
é dada pela especificidade cultural local e se manifesta nos recursos patrimoniais
construídos, principalmente os que apresentam valor de antiguidade. Por fim, o
planejamento urbano passa a ser, necessariamente, uma atividade de gestão que
ultrapassa a escala municipal e se torna metropolitana, regional, nacional ou mesmo
global, dependendo da circunstância local e histórica, existindo uma busca de
redefinição dos papéis e modos de cooperação entre atores públicos e privados
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(empresários, ONGs, associações de moradores e outras formas de organização da
sociedade civil).
Nessa perspectiva, as idéias de Conservação Integrada têm um papel central
nas formulações da urbanística da terceira geração, pois fornecem um instrumental
teórico e prático para a gestão e o planejamento municipal enfrentarem parte
significativa da agenda listada acima. Por outro lado, se a conservação urbana é
uma tônica comum, quase unânime em todas as propostas de intervenção mundo
afora, a forma de realizá-la e seus propósitos variam enormemente, segundo a
orientação política e cultural dos atores sociais que as empreende.
Como foi explicitado, a CI tem sido apropriada por abordagens progressistas
e neoliberais. A CI, também, é um dos elementos mais presentes nas propostas de
planejamento urbano da atualidade na Europa, América do Norte e, agora, na
América Latina.
As abordagens do planejamento urbano mudaram muito relativamente aos
modelos compreensivos (abrangentes) e tecnocráticos dos anos 1960 e 1970. A
gestão do processo de planejamento e de sua implementação passou a determinar
os novos modelos. Nesses, a gestão é entendida como um processo de negociação
entre atores públicos e privados, capazes de intervir no processo de transformação
das estruturas urbanas existentes, em busca de acordos (concordâncias táticas)
sobre objetivos, métodos de atuação e responsabilidades.
A gestão ganha posição central nas novas abordagens pelo reconhecimento
que técnicos, políticos e administradores públicos têm da necessidade de formação
de consensos parciais intergrupais (ou de atores), para tornar a ação pública sobre a
estrutura urbana minimamente eficaz e eficiente, segundo algum modelo de
avaliação de desempenho social e político. “A busca de consensos significa a
valorização das tarefas de coordenação das ações dos atores, reduzindo o papel da
normatização 'a priori' das ações dos mesmos” (MORISI apud LAPA E ZANCHETI,
2000).
As formas do novo planejamento são várias, como, por exemplo, o
planejamento estratégico, a urbanística contratada (parceria público-privada por
contrato de gestão), e as empresas de gestão urbana, para ficar nos casos mais
usuais hoje em dia. Nos anos 1990, a conservação urbana teve uma presença
constante nos planos mais emblemáticos desse tipo, como foram, por exemplo, no
caso europeu, os de Barcelona, Lisboa (planos estratégicos) e Florença (contrato),
Docklands, Liverpool, Manchester e, também, Barcelona (empresas de gestão
urbana) e, no caso norte americano, da cidade de Lowell (fundos privados de
desenvolvimento).
O caso do planejamento estratégico merece um comentário específico, devido
ao grande interesse que desperta no Brasil atualmente. O planejamento estratégico
funda-se na idéia de criação de consensos limitados, isto é, de coalizões de atores
urbanos com poder de comando sobre o espaço e a economia local, com o intuito de
se implantarem políticas de desenvolvimento local de alcance social restrito. Isto
significa o desenvolvimento urbano como um processo de agregação de diversas
iniciativas grupais coordenadas pelos atores públicos.
O nexo geral, a saber, no nível da totalidade da cidade e de seu território, não
é uma responsabilidade das coalizões, mas do poder público, que deve promover as
coalizões e resolver os seus conflitos.
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Nesse sentido, dependendo do contexto de poder dos atores envolvidos e da
legitimidade do poder público, os planos estratégicos podem ser mais ou menos
abrangentes quanto ao caráter distributivo dos recursos e benefícios dos bens
coletivos da cidade. Cabe ainda ressaltar que o planejamento estratégico tem como
fundamento um componente de marketing, que procura criar uma imagem da cidade
de modo a distingui-la e caracterizá-la no interior do 'mercado de investimentos
nacionais e internacionais'.
É um planejamento que busca transformar
especificidades urbanas em elementos de agregação de valor à produção local.
Para o planejamento estratégico atual, a Conservação Urbana, em uma forma
restrita de interpretação, é um de seus componentes principais. Os centros e outras
áreas históricas da cidade são considerados como elementos urbanos com atributos
de especificidade, podendo agregar valor à produção. Mais especificamente, o
terciário moderno e o setor imobiliário beneficiam-se dos atributos históricos,
artísticos e culturais dessas áreas, quando as mesmas passam por programas de
revitalização e reabilitação financiados pelo setor público.
Obviamente, é difícil imaginar que os planos estratégicos, como são
formulados atualmente, integrem as concepções da Conservação Integrada segundo
a ótica do urbanismo progressista, isto é, com seu caráter distributivo. As propostas
mais 'visíveis', como as de Barcelona e do Rio de Janeiro, reforçam as
características da revitalização e da gentrificação.
Existem, porém, outras
abordagens, em que o planejamento estratégico pode ser articulado a proposições
progressistas da Conservação Integrada, como foi o caso de Lisboa.
O caso da urbanística por contrato também tem apresentado limitações
quanto ao uso da CI, a não ser como uma política de revitalização e reabilitação
econômica de áreas deprimidas. O princípio básico de tal estratégia de ação é a
criação de um contrato de gestão entre o poder público e o agente privado para a
reurbanização de áreas urbanas obsoletas. “O contrato estabeleceria direitos e
obrigações do investidor privado, especialmente quanto ao provimento de infraestruturas urbanas, espaços públicos e habitação de baixo custo” (VENUTI apud
LAPA E ZANCHETI, 2000).
Essa foi uma estratégia sem resultados para a CI, devido à restrição do
número de atores envolvidos no processo. A urbanística contratada foi rapidamente
absorvida no interior do planejamento estratégico, como uma forma particular de
realização de coalizões e acordos entre os agentes do processo, ou então as
empresas de gestão urbana.
O caso das empresas de gestão urbana está mais restrito ao mundo anglosaxão. O neoliberalismo 'tatcheriano' propôs a desregulação do controle urbanístico
para áreas urbanas obsoletas e deprimidas e a transferência de gestão dos
processos de renovação e revitalização para empresas privadas com contratos de
gestão públicos. Os casos de Docklands e Liverpool foram os mais propagados na
mídia. Entretanto, existem outras experiências importantes, tanto no Reino Unido
como nos EUA.
Todas essas experiências pouco têm a ver com a CI, pois dizem respeito a
processos de revitalização e, também, de renovação urbana. A busca de retornos
para os empreendimentos apoiados pelas empresas exclui os projetos de caráter
social e de propósitos distributivos, a não ser nos casos nos quais se implantam
políticas compensatórias, apoiadas e reguladas pelo poder público local. O sucesso
desse tipo de estratégia está fortemente condicionado pela presença de um 'espírito
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empreendedor' e de um sentimento de associação comunitária na cultura política,
administrativa e de gestão das localidades e dos seus atores.
2.4.2 Conservação e Inovação
O ponto central da discussão da Conservação Integrada na atualidade é:
como a ação pública planejada pode contrapor-se aos processos homogeneizantes
do território (a estandardização dos artefatos e dos processos) sem “barrar” o
processo de inovação.
Em termos do planejamento do território, a grande questão que se coloca é
como manter um processo de transformação do território que não cancele essa
herança e que inclua o novo numa relação de “harmonia” do ponto de vista da
cultura, do ambiente, das tradições construtivas e da forma.
Assim, o conhecimento da cultura material local, em seu aspecto dinâmico,
isto é, o modo histórico de moldagem do território e de construção de seus artefatos,
constitui o ponto de partida e o eixo referencial do processo de proposição da
inovação. A conservação deve ser tomada como ponto de partida da inovação e
não a idéia, ainda muito corrente, de que o território é um campo livre sem herança.
A relação dialética conservação-inovação torna-se o princípio do processo de
intervenção no território em qualquer das suas dimensões ambientais.
2.4.3 Conservação Urbana e Desenvolvimento Sustentável
A consciência ambiental modificou e ampliou a concepção de Conservação
Integrada. O tema tradicional dos monumentos, dos sítios e dos centros históricos
hoje é inserido no conceito de território histórico e cultural.
O Desenvolvimento Sustentável - DS, pela definição mais aceita, elaborada
em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento é
expresso no capítulo 2 do livro “Nosso Futuro Comum” (Relatório Brundtland):
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer as necessidades de as gerações futuras
atenderam às suas próprias necessidades. Ele contém dois conceitoschave:
•

o conceito de ‘necessidade’, sobretudo as necessidades essenciais
dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade;

•

a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da
organização social impõem ao meio ambiente, impedindo-o de
atender às necessidades presentes e futuras. (Nosso Futuro
Comum, 1991:46 apud ZANCHETI, 2002: 81).

Duas características são fundamentais nesse conceito. Primeiro, o DS é uma
busca. Não é possível afirmar que o DS de um país pode ser alcançado em pouco
tempo, nem que se tenha um referencial preciso para avaliar o grau de DS de um
país. Não existe ainda esse referencial. Não se sabe ainda o que seja uma
economia, uma política ou uma cultura sustentável, mas sabe-se que a
sustentabilidade é um processo multidimensional que ainda dever ser desvendado
pela ciência.
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Segundo, o DS não pode ser alcançado pelo país. DS é um processo que
requer uma colaboração de vários países para a solução de problemas interligados
do desenvolvimento. Essas duas características atuais do processo do DS impõem
que as formulações de políticas, programas, planos e projetos de desenvolvimento
estejam no marco de uma sustentabilidade restrita, isto é, uma sustentabilidade
parcial, no tempo e no espaço, que pode contribuir num processo de longo prazo.
O conceito de DS é uma síntese de compromisso entre vários conceitos
formulados no âmbito do processo de desenvolvimento do pós-guerra. Quatro deles
são fundamentais.
•

O de desenvolvimento: o crescimento da riqueza e sua distribuição de forma
mais justa;

•

O de necessidade: o que é necessário para as pessoas varia no tempo e no
espaço. É difícil precisar o que será necessário para as gerações futuras;

•

O de preservação da natureza: a natureza tem uma capacidade de
regeneração limitada face ao crescimento econômico populacional dos países
dentro dos padrões tecnológicos da atualidade. Está claro que é preciso
diminuir a degradação dos grandes ecossistemas da Terra;

•

O de transmissão de riqueza: as gerações atuais entendem buscar deixar
para seus herdeiros, pelo menos, o atual padrão de riqueza dos valores
(econômicos, políticos, culturais e ambientais), acumulados ao longo de
séculos de civilização (ZANCHETI, 2002: 81).

O compromisso de vários conceitos na síntese do DS levanta sérios
problemas de decisão política e econômica. Por exemplo:
•

O crescimento econômico pode ser sustentável para todos, quando se quer
alcançar o padrão de qualidade de vida já alcançado por grupos sociais ou
por países com graus diferentes de desenvolvimento econômico?

•

Qual o valor da natureza, hoje, e daquela que vai ser deixada para as
próximas gerações, se a percepção dos valores atuais tem mudado muito ao
longo dos últimos cinqüenta anos?

Essas perguntas não podem ser respondidas de imediato. Elas dependem da
construção do DS e de seu conceito. Apesar da “fragilidade” do conceito de DS, a
sua força é evidente, pois se tornou um paradigma para formulação da maioria das
políticas locais, nacionais e internacionais de desenvolvimento.
Uma das
características sólidas do conceito está na idéia de possibilidades futuras, ou seja:
irá uma política de desenvolvimento atual limitar as possibilidades de ação das
gerações futuras? Existe, por trás do conceito de DS uma nova postura ética que
procura garantir a equidade entre as pessoas e grupos da mesma geração
(eqüidade intrageracional).
O DS é um conceito que requer uma análise multidimensional das
sociedades.
Cinco dimensões são as principais para sua compreensão: a
econômica, a política, a social, a ambiental e a cultural.
•

A dimensão econômica trabalha, de modo qualitativo e quantitativo, com o
processo de produção, distribuição e consumo do produto social. Ela trata
também, dos modos e processos de como o produto é gerado, isto é,
incorpora a análise da ciência e da tecnologia e sua relação com a natureza;
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•

A dimensão política trabalha com os processos de relacionamento humano e
grupal, especialmente dos processos de decisões sobre a economia de usos
dos recursos individuais e coletivos de uma sociedade. Ela analisa como são
estabelecidas as relações de poder e de hierarquia social, bem como as
formas de organizações da representação de interesses, visões de mundo e
utopias de indivíduos e grupos em uma sociedade;

•

A dimensão social é uma dimensão subordinada, segundo a visão dos
analistas marxistas, pois ela expressa a qualidade de vida relativa dos
indivíduos e grupos em uma dada sociedade. Por tanto, ela é derivada dos
processos econômicos e políticos. Enquanto instrumento de análise, ela é
uma dimensão importante, pois caracteriza estados de uma sociedade e de
seus grupos;

•

A dimensão ambiental trata da forma como os indivíduos e grupos sociais
vêem e agem sobre a natureza, segundo as dimensões econômica, política e
cultural. Essa dimensão esta profundamente interligada à cultural, pois
depende da forma de representação da natureza como entidade dependente/
independente dos homens;

•

A dimensão cultural trata das concepções e das representações, e os
indivíduos e os grupos fazem de sua inserção na sociedade e da sociedade
como um todo. Ela está profundamente ligada às questões do espaço (lugar,
país,nação cidade) e do tempo (história, memória, passado, presente e
futuro), dos símbolos (língua, leis, imagens, religiões, artes) e representações
simbólicas (festas, códigos de éticas, ritos). É a dimensão que sobrepõem a
todas as outras, pois a economia é um modo de estabelecer relações sociais
com base em um valor, o monetário. A política ambiental é um modo de
organizar as hierarquias de poder e as representações relativas dos grupos
sociais segundo leis e de tratar com o meio ambiente, pois é a forma como
ser humano vê e se relaciona com o mundo natural (ZANCHETI, 2002: 81).

Para a realização desse processo de implementação do DS, em escala
internacional, a segunda Conferência Geral das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento elaborou um documento básico que serve de guia para
discussões e elaboração de estratégias e políticas nacionais de desenvolvimento: a
Agenda 21. Os paises signatários da Agenda 21 se comprometeram a formular
políticas nacionais, regionais e locais de desenvolvimento baseadas nas
recomendações contidas no documento, ajustadas às suas especificidades locais.
Nos últimos anos, o governo brasileiro promoveu estudos e discussões para a
elaboração para uma versão brasileira da Agenda, criando propostas de uma
agenda estadual e também de agendas locais, ou seja, municipais.
A idéia de DS tem uma aplicação clara para um processo de desenvolvimento
de grandes unidades territoriais, como um país ou uma região. Contudo, quando se
fala do desenvolvimento sustentável de uma cidade, a sustentabilidade fica difícil de
ser definida. A cidade é um sistema complexo e aberto, isto é, um sistema com
muitas variáveis com um elevado grau de interação interna e externa ao sistema, no
qual as variáveis estão em constante transformação.
Alguns modelos teóricos de sustentabilidade foram criados para auxiliar o
desenvolvimento do conceito de sustentabilidade urbana e torná-lo mais aplicável.
Todos partem da premissa que a sustentabilidade da cidade significa um sistema
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que se valoriza e utiliza, de maneira sustentável, os recursos contidos em seu
território. Também se complementa essa proposição com uma característica ’próativa’, que associa a sustentabilidade a uma tendência dos agentes urbanos em
criarem seus próprios recursos a partir do potencial existente no território da cidade.
A postura permanente, e de larga aceitação entre os agentes sociais locais,
de geração de recursos (humanos, financeiros, organizacionais, culturais e outros) é
que define então a sustentabilidade da cidade, ou da cidade sustentável.
Dois problemas estão associados a essa idéia de sustentabilidade urbana.
Primeiro, nenhuma cidade pode ser sustentável independentemente, pois ela não
poderá gerar todos os recursos que necessita. Assim, uma cidade sustentável
somente pode existir em relação com outras cidades, que operam na forma de rede
de cooperação. Segundo, mesmo operando em rede de cooperação, as cidades
produziriam trocas desiguais de recursos, pois elas possuem bases e potenciais de
recursos diferenciados, e a sustentabilidade de partida de cada cidade na rede será
diferente. Para que o sistema de cidade em rede possa operar de forma sustentável
e equilibrada, será necessário que estejam presentes mecanismos compensatórios
das trocas desiguais de recursos. Assim, a sustentabilidade das cidades dependerá
muito de sistemas de gestão intra e interurbana de natureza complexa e
multisetorial.
A cidade sustentável - CS é um conceito que exerce grande atração sobre os
gestores e planejadores urbanos, mas a sua implementação é muito difícil no mundo
real. Existem dois tipos de problemas: o de como passar a formulação geral de CS,
como a realizada acima, e o de como tornar operacional o conceito, de modo que
permita trabalhar a questão muitidimensional, ou multisetorial nas cidades.
Em um trabalho recente, Acselrad (ACSERLRAD, apud ZANCHETI, 2000:
82), foram identificadas três matrizes discursivas da sustentabilidade urbana:
•

Representação tecno-material: essa matriz aborda, principalmente, os
aspectos materiais energéticos das cidades e suas inter-relações com a vida
social, econômica e cultural, do ponto de vista da tecnologia.
Os
desequilíbrios ou insustentabilidades urbanas, estariam sendo gerados pela
ineficiente alocação dos bens materiais (edifício, infra-estrutura, equipamento
de uso coletivo, etc), da concentração ou dispersão dos habitantes e dos seus
movimentos e da forma de utilização energética dos mesmos;

•

Qualidade de vida: essa matriz privilegia a idéia de ‘asceticismo e pureza’ da
cidade, no sentido de condições ambientais que favoreçam a vida ‘biológica’,
social e cultural dos seres humanos.
Os temas abordados de
sustentabilidade das cidades giram em torno da saúde e saneamento
(cidades saudáveis), da qualidade dos recursos naturais (ar, água e solo), da
oferta de espaços (livres, vegetados, áreas construídas, etc) e dos espaços
urbanos (praças, ruas, mobiliário), das representações e identidades culturais
e da qualidade estética da cidade. A sustentabilidade é vista como um
processo de ‘humanização’ da cidade, no qual os fatores de qualidade seriam
determinantes nas políticas de transformação;

•

Legitimidade das políticas públicas: essa matriz favorece os aspectos políticos
da cidade, que é vista como um organismo urbano coletivo que deve ser
organizado ou transformado segundo regras democráticas de consenso sobre
a aplicação de fundos públicos. Nessa visão, a insustentabilidade está
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associada à incapacidade do poder público e do sistema de gestão e
representação política de criar mecanismos de participação que possibilitem a
resolução de conflitos entre grupos sociais, no processo de alocação de
recursos públicos para a transformação e manutenção da cidade.
Do ponto de vista da implementação de políticas de CS, a reorganização dos
sistemas de gestão urbana aparece como tema central. A multidimensionalidade da
sustentabilidade urbana não pode continuar a ser tratada com os recursos
institucionais e instrumentais do poder público das cidades atuais. A crise de
legitimidade impossibilita que as outras dimensões da sustentabilidade sejam
minimizadas devido ao conflito político entre os grupos de interesses.
Uma nova forma de gestão urbana, que viabilize a existência de cidade
sustentável, ainda está para ser criada. No caso brasileiro, destacam-se algumas
iniciativas do novo processo de gestão: a preferência pelos pequenos projetos, de
menor custo e de menor impacto ambiental, com foco na ação local; a necessidade
do planejamento estratégico, colocando sérias restrições ao crescimento nãoplanejado ou desnecessário; o fortalecimento da sociedade civil e dos canais de
participação com o incentivo e suporte à ação comunitária, entre outras.
2.4.4 Processo de Gestão Urbana e Conservação Integrada
A proposta inicial de CI estava alicerçada nas idéias de planejamento
compreensivo ou integral. Buscava-se romper os estreitos limites da restauração e
recuperação de monumentos para abarcar o todo dos centros históricos. A CI era
uma visão holística do processo de conservação do ambiente construído, dentro
ainda dos paradigmas positivistas que pregavam a possibilidade de entender e agir
na cidade segundo um modelo analítico, de cunho racionalista ou cartesiano, típico
do planejamento urbano dos anos 1970.
Nos últimos anos, a CI passou por profundas mudanças no seu suporte
teórico. A abordagem holística e multisetorial continua presente, mas baseada na
concepção de gestão, em que o controle da dinâmica de transformação da cidade é
transferido do administrador de recursos para o gestor de interesses e conflitos intergrupais, ou inter-atores sociais. A ação racional sobre o espaço urbano passa a ser
vista como a busca de pactos restritos entre os atores para a realização de todos os
tipos de ações sobre a cidade, como por exemplo: a intervenção no ambiente
urbano, a análise do contexto e o controle e monitoramento das ações dos atores.
A CI, que partiu de uma concepção da ação centrada no papel do Estado,
hoje se modifica para trabalhar com diversos tipos de relações entre os atores com
capacidade de comando sobre os recursos ambientais urbanos: público e privado,
público e não-governamental, privado e não governamental. Isso leva a uma
redefinição dos atores participantes dos processos de conservação e,
especialmente, do que se entende por “participação popular”, um conceito
fundamental na formulação da CI.
2.5 Fatores Críticos para a Revitalização Urbana
O economista Ross J. Gittel realizou uma instigante pesquisa sobre o
processo de revitalização econômica de cidades industriais norte-americanas que
passaram por profundos processos de decadência e obsolescência. Os resultados
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da pesquisa levaram-no a elencar os fatores de sucesso para que esse processo
possa ser revertido por políticas locais de desenvolvimento, baseadas em princípios
de revitalização urbana. Eles são os seguintes:
•

Liderança local capaz de mobilizar a cidadania e criar pontes entre o governo
federal, as grandes empresas e as fundações privadas;

•

Agências de desenvolvimento estratégico capazes de identificar os problemas
e as oportunidades para o desenvolvimento local e que podem agir como os
fóruns de busca de consenso;

•

Arranjos institucionais estáveis e legítimos que levem à formação de novas
relações, motivem a participação e permitam a negociação entre os atores;

•

Capacidade de desenvolvimento local para rebaixar os custos de
implementação de projetos de desenvolvimento, como capacidade técnica e
tecnológica, experiência administrativa e outras;

•

Análises regionais que determinem, claramente, as capacidades e as
restrições do desenvolvimento local posicionando a cidade nos contextos
regional, nacional e internacional;

•

Sensibilidade social em relação à força de trabalho e sua dinâmica, no sentido
de criar mecanismos para sua capacitação, treinamento e socialização;

•

Concepção ampla do que seja desenvolvimento econômico, isto é, uma
concepção que vá além da atração de indústrias e que esteja aberta às idéias
de desenvolvimento da educação, da saúde, da habitação e dos serviços
sociais;

•

Atitude positiva de reconhecimento dos esforços para o desenvolvimento dos
investidores locais e residentes;

•

Sensibilidade quanto à história, à política e à cultura local;

•

Reconhecimento de que o sucesso econômico é passageiro e de que o
desenvolvimento é um processo (GITTEL, 1992: 152-153 apud ZANCHETI,
2000).

A ação do poder público em geral, tem sido fundamental na implantação de
processos de conservação, especialmente na construção de ambientes institucionais
propícios à realização de projetos de vários tipos de conservação, dependendo da
cultura associativa dos atores envolvidos. Nesse sentido, estabelecer uma relação
entre plano e projeto tem sido uma estratégia fundamental na construção do
planejamento urbano com ênfase na conservação. Os projetos podem ser
desenhados de acordo com os possíveis arranjos institucionais e parcerias entre os
atores. O plano pode articular os diferentes tipos de projeto com a ação
compensatória do Estado.
2.6 A Reabilitação
A reabilitação urbana é uma nova cultura, uma nova forma de fazer a cidade e
de realizar a sua gestão social. Neste sentido, é ainda um projeto, uma proposta no
contexto de discussão do desenvolvimento sustentável nas cidades. Mas ainda, é
uma proposta que causará grandes reações, pois vai contra toda uma prática de
fazer cidade, sedimentada desde a industrialização do século XIX e a mercantilidade
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da prática do viver urbano. É também, uma proposta que se contrapõe aos
preceitos da modernidade, ideologia predominante na construção das cidades,
especialmente as americanas, onde construir o novo era considerado a razão do ser
do urbanismo.
De acordo com Mello e Vasconcellos (2006), em 1995, a elaboração da Carta
de Lisboa, apresentou o conceito de reabilitação como uma estratégia de gestão
urbana, induzindo a compreensão de seu significado como sinônimo de
requalificação. Em seguida, aproxima esse conceito da definição de revitalização.
Tanto em um vocábulo como em outro, está explícita a importância de trazer novas
atividades econômicas e, com elas, dar nova vida às áreas decadentes da cidade.
A reabilitação urbana é um novo conceito dentro da prática do planejamento
urbano na América Latina. Somente nos anos 1990 se tornou parte das agendas de
políticas urbanas do continente. Na Europa, desenvolve-se desde os anos 1970,
num continuum de experiências práticas e de reflexões teóricas que podem
contribuir para as aplicações que por aqui se desenvolvem, sem deixar de levar em
conta a necessária mediação reflexiva no que concerne às realidades urbanas dos
dois continentes.
2.6.1 Reabilitação e Gestão Urbana
Sendo uma prática para a gestão urbana, a reabilitação requer uma mudança
profunda nas estruturas de gestão e administração das municipalidades, além do
aporte de novos recursos humanos e materiais, em uma nova forma de relacionar os
diversos atores urbanos.
Em particular, merece atenção imediata a formação de novos quadros
técnicos e a capacitação de pessoal existente nas municipalidades, para a
reabilitação urbana. Hoje, toda a cultura técnica relacionada com a construção e a
gestão das cidades está dirigida para o novo. Na América Latina, a situação é
crítica, pois não existe uma prática da administração pública que garanta, ao menos,
a manutenção do estoque urbano existente.
É um problema que perpassa todos os níveis dos recursos humanos das
municipalidades, dos altos dirigentes políticos aos simples funcionários de
manutenção de serviços urbanos.
2.6.2 Reabilitação e Formação
Para ser uma estratégia de êxito, a reabilitação precisa disseminar-se pelo
sistema educacional, pelo sistema produtivo e, especialmente, pela indústria da
construção, da incorporação imobiliária e pelo sistema de representação política.
Ainda hoje é um atributo das elites intelectuais, que absorvem as lições da
conservação arquitetônica e urbanística elaboradas desde o século passado, bem
como dos mais recentes conceitos de sustentabilidade ambiental.
Na América Latina, em nível de processo produtivo, a formação de recursos
humanos habilitados para a realização da reabilitação urbana é ainda crítica. Os
saberes construtivos tradicionais quase desapareceram em muitos países. A
predominância das novas técnicas construtivas é quase total nos setores da
economia.
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Na auto-construção predomina a improvisação técnica, com o uso de
materiais existentes no mercado e de baixo custo. Apesar da utilização de materiais
tradicionais como o tijolo, a argamassa, a madeira e as telhas de barro, as
construções populares são muito precárias, sem apuro técnico algum. Nos raros
casos de recuperação ou restauro de edificações antigas, existe uma escassez
enorme de pessoal e de operários especializados.
2.6.3 Reabilitação e Normas Urbanísticas
As leis de uso e ocupação do solo, os códigos construtivos, as posturas, os
regulamentos para a construção da infra-estrutura urbana, consideram, em geral, o
estoque de edificações existentes como um anacronismo que deve, no máximo, ser
tolerado, até o momento de sua substituição por novos artefatos construídos
segundo os novos standards, enfatizando sobremaneira a edificação do “novo”.
Os modos de financiamento da construção civil, públicos ou privados,
raramente prevêem os casos de reforma e de reutilização do estoque construído
existente.
A reabilitação urbana requer uma nova regulamentação, que seja formulada
considerando a realidade dos bairros da cidade existente e não as de modelos
abstratos de eficiência construtiva e urbanística. Muito pouco do que se constrói ou
foi construído até hoje, nas cidades da América Latina, está em conformidade com
as leis e regulamentos urbanísticos. Grande parte da cidade contemporânea foi
criada segundo regras improvisadas, segundo experimentos à base de ensaio e
erro, que consolidaram algumas práticas populares de edificação.
A melhoria ou reabilitação desse ambiente não pode ser feita sem regras que
valem, apenas, para a cidade formal. É necessário criar regulamentos adaptados às
condições de cada localidade e sub-localidades, respeitando as especificidades
existentes e procurando aumentar o grau geral da qualidade urbana.
2.6.4 Reabilitação e Financiamento
Um dos maiores desafios da reabilitação urbana está na criação de fundos e
linhas de financiamento para a reforma e reutilização das edificações existentes,
antigas ou contemporâneas. A mudança de política de crédito pode significar uma
real contribuição para a revalorização das áreas degradadas.
A valorização das áreas dos centros antigos e das periferias somente poderá
ocorrer, de modo sistemático e dentro dos períodos médios de tempo, se recursos
financeiros estiverem disponíveis para proprietários e inquilinos melhorarem a
condição ambiental de suas moradias.
2.7 Revitalização e Gentrificação
A quase constante associação de projeto de revitalização de áreas históricas
ao desenvolvimento de atividades de lazer, ligadas principalmente ao turismo, tem
imprimido uma natureza eminentemente econômica ao processo, ou seja, parte-se
do incentivo à reforma de edificações para abrigar atividades lucrativas que
preferencialmente atraiam pessoas para a área.
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O incentivo exclusivo de usos, como restaurantes, bares, lojas de artesanato,
casas de suvenires, butiques, galerias de arte, em geral voltados para uma
população flutuante de turistas ou usuários temporários (principalmente à noite), tem
demonstrado ser uma estratégia frágil, até mesmo economicamente, e incapaz de
imprimir um processo de revitalização sustentável no longo prazo.
Os projetos de Conservação Integrada em áreas históricas têm-se pautado
por propostas de implementação de usos mistos, visando proporcionar um ambiente
social e cultural diversificado, e, portanto , economicamente propício à sua
revitalização. Nesse sentido, a questão da habitação nas áreas históricas assume
papel preponderante, principalmente quando se trata de áreas já degradadas.
A retomada de áreas históricas como local de moradia é imprescindível para
consolidar uma vida cotidiana sustentável.
É importante ressaltar que o
entendimento de morar não se restringe à questão da habitação, da reforma de
residências, mas também à presença de serviços cotidianos básicos, como padarias,
supermercados, farmácias, escolas. Morar é um conceito mais abrangente, que
envolve a possibilidade de realização de variadas atividades cotidianas.
Apesar da complexidade de tais processos, que mudam em cada situação, as
questões nas revitalizações são sempre semelhantes: quem devem ser os
moradores? Como será o processo de ocupação? Como estas edificações serão?
Que atividades de suporte serão necessárias? Como essas intervenções locais
estão relacionadas com processos urbanos mais amplos, com necessidades
definidas globalmente?
Uma das questões básicas a ser enfrentada em um processo de revitalização
é, justamente, como tratar a população atual moradora das áreas. Como mantê-las
e, ao mesmo tempo, incentivar a diversificação dos diferentes estratos sociais
populacionais a morar nesses bairros?
Dependendo da sociedade e das condições culturais, é difícil a assimilação
da convivência de classes sociais distintas, o que acaba por acarretar a remoção da
população de menor renda e a substituição de suas atividades por outras, capazes
de atrair usuários com maior poder aquisitivo. A esse processo de substituição de
população de baixa renda e suas atividades para outras associadas às classes de
maior poder aquisitivo, têm-se dado o nome de gentrificação.
Gentrificação é a substituição de uma população de baixa renda que ocupa
um bairro urbano, por outra de maior renda. Pode ser dito também que gentrificação
é a conversão de uma área antiga, em um bairro ”mais atraente”, pela reforma das
habitações, resultando em um aumento do valor dos imóveis, e a expulsão das
camadas mais populares.
Esse processo tanto pode ser o resultado de uma política orquestrada de
revitalização, como pode resultar de um processo natural, tendo sua origem em
interesses de grupos sociais específicos. Em ambos os casos, o processo pode
envolver conflitos entre os grupos até a completa remoção dos moradores de menor
renda.
O termo gentrificação foi cunhado originalmente pela socióloga inglesa Ruth
Glass, quando da análise do processo em andamento em bairros de Londres, no
início dos anos 1960:
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Pouco a pouco, inúmeros bairros operários de Londres foram invadidos
pelas classes médias, tanto média baixa como média alta. Modestas vielas
de habitação, “cottages”, com dois cômodos superiores e dois inferiores
foram sendo tomados quando os contratos de “leasing” se expiravam, e
passavam a se tornar residências elegantes e caras. Uma vez que este
processo de gentrificação começa, este se desenvolve com rapidez até que
a última habitação proletária, e seus ocupantes são removidos, e todo o
caráter social do bairro é transformado (GLASS apud MONTEIRO, 2002).

Segundo Neil Smith (apud MONTEIRO, 2002: 288), o processo de
gentrificação acontece quando a população operária ou pobre, moradora das áreas
centrais da cidade, é renovada pelo fluxo de capital privado de compradores como
inquilinos, e consiste em uma reviravolta dramática e não previsível do que a maioria
das teorias urbanas do século XX prediziam ser o destino das áreas centrais das
cidades.
O processo de revitalização possui um componente reconhecidamente
positivo, o de provocar a renovação no coração das cidades, em alguns contextos,
procurando contribuir para a reversão do movimento de periferização. Demonstra
que determinados grupos de maior poder aquisitivo ainda encontram nessas áreas
urbanas condições de qualidade de vida urbana diferenciada.
O lado negativo consiste na prática de expulsão da população com menor
poder frente às forças de mercado, para áreas distantes, exacerbando a segregação
e a injustiça social na estrutura da cidade.
3. Conservação Integrada e as Experiências Internacionais
A Conservação Integrada tem uma história de mais de trinta anos. Durante
esse período, muitas experiências foram realizadas nas mais variadas formas e em
diversos lugares. A seguir, serão expostos breves comentários sobre experiências
emblemáticas que aportaram questões e formas novas de gestão do processo da
conservação. Serão ressaltados fatores de sucesso e insucesso relativamente aos
propósitos iniciais dos planos de conservação.
Na América Latina, as experiências ocorridas na Cidade do México e Quito no
Equador, são importantes para o conhecimento da aplicação da CI, visto que, a
realidade das referidas cidades tem um histórico comum à maioria das outras do
nosso continente.
3.1 CI e Gentrificação: Bolonha
Segundo ZANCHETI (2000), o caso de Bolonha – a “pátria da conservação
urbana” – mostra os problemas de fundo da CI quando aplicadas a áreas
residenciais centrais.
Nessa cidade, a conservação iniciou-se nos bairros
residenciais populares nas proximidades do centro histórico. A proposta de
recuperação do estoque construído para uso dos habitantes locais foi a grande
bandeira política dos administradores da municipalidade e dos intelectuais
urbanistas do Partido Comunista Italiano. O sucesso do projeto de conservação nos
primeiros anos depois de sua implantação foi indiscutível.
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Os bairros recuperados permaneceram residenciais até os anos 1980.
Contudo, a grande expansão do terciário sofisticado da cidade, nos anos 1980 e
1990, e a forte expansão da universidade, ocupando os grandes conteniores dentro
dos bairros recuperados, provocaram um aumento considerável no preço dos
imóveis na área do projeto.
As residências populares foram transformadas em residências estudantis ou
de professores da universidade. As áreas térreas, por sua vez, foram ocupadas por
restaurantes, bares, livrarias, clubes de música, galerias de arte, enfim, por todo o
tipo de comércio e serviço ligado à vida intelectual da universidade.
O centro histórico de Bolonha, um dos mais sofisticados da Itália, expandiu-se
fortemente nas duas décadas finais do século, avançando sobre a área recuperada
de residência popular, reforçando o processo de gentrificação. Na atualidade, a
política de recuperação da área histórica de Bolonha aceita a gentrificação,
buscando somente minimizar seus impactos em famílias mais pobres e em idosos.
Os melhores resultados da CI são obtidos nas periferias residenciais (os conjuntos
operários) e nos conjuntos habitacionais construídos depois da 2ª Guerra.
Bolonha, diferentemente de Ferrara e Brescia, é um dos centros dinâmicos da
moderna economia italiana. Sua área central tornou-se um dos principais pólos da
economia de serviços da Itália. O processo de desregulação econômica atingiu
fortemente as áreas históricas dos centros urbanos dinâmicos do país,
especialmente após o abalo do poder político da esquerda nas administrações
municipais, ocorrido na década de 1990.
ZANCHETI (2000) afirma que, houve um claro 'abandono' dos centros
históricos dinâmicos à gentrificação, por parte das administrações municipais, que foi
compensado por um maior controle das cidades históricas médias e pequenas, no
interior do processo de urbanização difusa que cobre o território italiano.
3.2 CI Clássica: Ferrara e Brescia
A CI foi pela primeira vez utilizada na cidade de Bolonha, no início dos anos
1970. Sua aplicação, enquanto estratégia de ação pública sobre toda a cidade e
não somente no seu centro histórico, iniciou-se nos meados dos anos 1980, ainda
em Bolonha. Entretanto, de acordo com ZANCHETI (2000), enquanto modelo de
ação geral da ação pública, a CI alcançou seus melhores resultados em outras
cidades do norte da Itália, como foi o caso de Ferrara e Brescia.
O sucesso da CI em Ferrara e Brescia pode ser atribuído à ocorrência de
fatores similares nas duas cidades. Primeiramente, o processo de gestão foi
centralizado no poder público municipal e as políticas de conservação foram de sua
iniciativa. Um segundo ponto importante foi o redirecionamento dos recursos de
fundos públicos (do Governo Central) para a construção de moradia popular para as
políticas de reabilitação do estoque residencial existente e das suas infra-estruturas,
serviços e espaços públicos. ZANCHETI (2000) relata que a conservação por meio
da idéia de recuperação tornou-se a principal forma de intervenção da
municipalidade na cidade.
Em terceiro lugar, a conservação foi acompanhada por projetos de expansão
urbana e transformação da infra-estrutura econômica, criando novas centralidades
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no território. Esse tipo de política buscou restringir a terceirização das áreas
históricas e sua gentrificação.
Em quarto lugar, a conservação dos tecidos urbanos residenciais foi
acompanhada pela conversão dos grandes edifícios históricos, como conventos,
quartéis, velhos hospitais, em equipamentos (os “conteniores”) de serviços públicos
de uso coletivo, como por exemplo, teatros, bibliotecas, associações de idosos e
outros de uso comunitário, além de museus, centros culturais, departamentos de
universidades, etc.
O caso de Ferrara é bastante importante para uma compreensão das fases
de implantação da CI e de seu desenvolvimento. As primeiras ações, ainda nos
anos 1970, concentraram-se no centro histórico de origem medieval e visaram a
recuperação do conjunto residencial, do espaço público e dos edifícios de valor
notável (monumentos). A segunda fase foi a extensão da CI para o tecido urbano
renascentista contido no interior das muralhas. Esse tecido permaneceu em grande
parte desocupado do século XIV ao final do XIX.
Nessa etapa, foram resgatadas grandes áreas verdes, que compunham
jardins senhoriais e hortos de conventos, para o uso urbano. Foram, também,
implantadas políticas de transporte, para reduzir o número de veículos no interior
das muralhas e um dos mais bem sucedidos programas europeus de uso de
bicicletas no interior da área histórica.
A recuperação da porção renascentista foi paralela à criação de novas áreas
de expansão urbana fora da cidade, as quais reuniam áreas para habitação,
indústria e um grande parque de exposições (a Feira de Ferrara). Os subúrbios
históricos, isto é, pré-século XX, receberam o mesmo tratamento da CI das áreas
centrais.
Nos anos 1990, a CI foi estendida para todo o território municipal, buscando
manter a paisagem da Emilia Romana (planície com cultivos de frutas, grãos e
vinhas e pecuária nobre para queijos), procurando diminuir o impacto da moderna
indústria flexível e da agroindústria.
3.3 Revitalização de Cidade Industrial: Lowell
“A cidade de Lowell, na costa leste americana, é um dos bons exemplos de
projeto de revitalização urbana baseado em princípios de conservação integrada,
mas sendo uma tradição de gestão tipicamente norte-americana” (GITTEL, 1992, p.
65-93 apud ZANCHETI, 2000).
Lowell foi uma grande cidade industrial no final do século XIX e início do XX.
Nos anos 1960, era uma área deprimida, sem perspectiva de retomar sua
importância enquanto centro econômico digno de destaque. No final dos anos 1970,
um grupo de políticos, intelectuais e empresários locais lançou a idéia de revitalizar a
vida econômica da cidade, mudando o perfil setorial da economia local. A base
deste plano foi a elaboração de um amplo inventário dos bens culturais e ambientais
do município e uma ampla divulgação das informações sobre esse inventário e da
história da localidade.
Em vez de aderir aos programas de renovação urbana que o governo federal
patrocinava na época em todo o país, a municipalidade de Lowell decidiu recuperar
o estoque de construções e de infra-estrutura do seu antigo parque industrial
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(grandes fábricas do século XIX, com canais e estradas especiais), para que fossem
reutilizados por atividades de serviços e de apoio ao turismo cultural. A partir de
iniciativas de políticos locais e de empresários, foi criado um fundo de reabilitação da
economia local com recursos privados, o qual seria utilizado nos projetos de
recuperação do estoque de construções. Seriam também elaboradas campanhas
para atrair novas empresas para a cidade.
Essa estratégia foi bem sucedida, pois Lowell tornou-se um grande ponto de
atração de turismo cultural (a arqueologia da indústria têxtil) e um grande pólo de
alta tecnologia (computadores e software).
ZANCHETI (2000) relata a interessante capacidade adaptativa da estratégia
de desenvolvimento inicial, pois, nos anos 1980, com a profunda e rápida
transformação da economia da informática, as empresas de computadores e
software já eram obsoletas. A administração de Lowell passou, então, a cooperar na
reestruturação econômica dessas empresas para adequá-las aos novos padrões
tecnológicos e de mercado. A alavancagem econômica conseguida em outros
ramos do terciário (o turismo, por exemplo) permitiu um redirecionamento dos
recursos públicos e privados para o setor da microeletrônica.
3.4 Estratégia Múltipla de Conservação Urbana: Lisboa
O caso de Lisboa é muito interessante como um bem sucedido processo de
recuperação urbana e econômica de toda a cidade, baseado em uma estratégia
múltipla, não ortodoxa.
“A recuperação urbana ocorreu em várias frentes,
simultaneamente” (CÂMARA MUNICIPAL de LISBOA apud ZANCHETI, 2000).
As áreas centrais da Baixa, do Chiado e da Avenida da Liberdade foram
objeto de um processo de recuperação e renovação de edificações para o uso de
comércios e serviços. Ali foram realizados grandes projetos (de renovação e de
novas edificações) com os arquitetos do circuito internacional. Houve uma clara
parceria da administração municipal com os investidores privados, na qual o poder
público realizou a melhoria do espaço público e renovou toda a infra-estrutura de
serviços, incluindo a infra-estrutura telemática.
Os bairros populares históricos – Alfama, Castelo, Bairro Alto e Madragoa –
que contornam as áreas centrais enumeradas no parágrafo acima, receberam um
tratamento de CI no sentido ortodoxo. A Câmara Municipal de Lisboa criou uma
administração “paralela” para trabalhar com essas áreas, a qual tem todo o poder de
ação sobre o espaço urbano desses bairros, incluindo os estudos, a elaboração de
projetos, a negociação com os atores sociais e a implantação dos projetos. Existem
escritórios de reabilitação em cada bairro, coordenados por uma administração
central, a Direção de Reabilitação Urbana.
Nesses bairros, todas as ações da municipalidade são decididas no âmbito
dos escritórios locais e da Direção, inclusive as obras de infra-estrutura e dos
serviços urbanos. A reabilitação desses bairros realiza-se num ambiente político
fortemente influenciado por ideais da esquerda (Partido Socialista Português e com
o apoio dos comunistas), e a participação popular continua sendo o principal esteio
da ação dessa administração.
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Nas áreas degradadas da periferia urbana, foram implantados programas de
renovação urbana e de revitalização, como, por exemplo, o recinto da Expo 98 e as
Docas de Alcântara.
O ponto forte do processo de conservação e revitalização de Lisboa está na
forma institucional e nos instrumentos urbanísticos utilizados. A municipalidade
produziu um plano diretor e um plano estratégico. O primeiro regulou a forma geral
de ocupação do solo em toda a cidade. O segundo identificou os projetos em que
se poderiam formalizar pactos com a iniciativa privada e com a comunidade dos
bairros.
Para cada tipo de projeto, foi construída uma estrutura de gestão de
administração, relativamente independente, que pode acomodar os interesses
conflitantes dos atores envolvidos no processo total. Por exemplo, a conservação
dos bairros populares, que se iniciou antes da montagem dessa estrutura, foi
acomodada ao novo modelo de gestão, reforçando o poder de decisão e negociação
da Diretoria de Reabilitação.
A segmentação da cidade em áreas com diversos tipos de projetos urbanos
permitiu a realização dos investimentos em um clima de poucos conflitos,
especialmente com a inversão de vultosos recursos na conservação das áreas
populares e degradadas.
A experiência de Lisboa mostra que instrumentos como o plano estratégico
pode ser de fundamental importância para a mudança de um contexto de
desenvolvimento de uma cidade, e não simples instrumentos de poder e
manipulação. A recuperação econômica de Lisboa é hoje reconhecida, dentro da
Comunidade Européia como a melhor experiência de aplicação dos seus fundos
para a transformação do processo de desenvolvimento urbano, em toda a sua
existência.
A comparação das experiências de Lisboa e Porto, no campo da
conservação, é muito interessante para a percepção da vantagem da estratégia
múltipla. A reabilitação de bairros centrais populares do Porto iniciou-se bem antes
da de Lisboa. O contexto de oportunidade e de disponibilidade de fundos de
investimento era o mesmo. Contudo, a ausência de instrumentos urbanísticos que
permitissem a acomodação de interesses de diversos atores freou o processo de
recuperação.
Os conflitos não resolvidos e a falta de “espaço institucional” para a formação
de pactos restritos de projetos de revitalização e de renovação urbana conteve a
retomada do desenvolvimento econômico local.
3.5 Barcelona: renovação urbana na Ciutat Vella
O processo de renovação urbana que ainda ocorre em Barcelona, deve-se
principalmente à intervenção pública no desenvolvimento urbano, muito comum nas
cidades européias, diferentemente do que ocorre nas cidades norte-americanas, em
que o livre mercado estrutura de modo mais evidente a transformação das cidades.
Ainda assim, pode-se dizer que o processo que ocorre em Barcelona não se
assemelha ao que caracterizou as grandes cidades anglo-saxônicas, pois, o que
está em jogo, é o valor simbólico do seu centro antigo.
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No caso da cidade de Barcelona, o centro antigo, denominado Ciutat Vella,
nunca foi completamente abandonado pelas classes médias, embora sua presença
esteja circunscrita a alguns lugares precisos. Depois da destruição das muralhas da
cidade medieval e da expansão da cidade no século dezenove, a burguesia,
incomodada pela grande densidade de população no centro antigo, se deslocou em
direção a Eixemple, provocando uma primeira substituição da população moradora
(CLAVER, 2006, p.147). Mais tarde, os anos cinqüenta e sessenta assistiram a uma
afluência de imigrantes econômicos vindos de outras regiões do país, já que a
Catalunha era uma das regiões mais industrializadas da Espanha e necessitava
fortemente do afluxo de populações que alimentassem suas fábricas.
A Ciutat Vella recebeu boa parte desse afluxo populacional, bem como a
periferia, sendo que a partir de 1955, atingiu sua população máxima ao mesmo
tempo que perdia seus mais antigos moradores de forma ininterrupta. Dados
estatísticos do ano de 1996 apontavam para taxas de envelhecimento, mortalidade e
insalubridade muito altas em relação a outras áreas da cidade e renda familiar como
uma das mais baixas de Barcelona. Durante o período franquista, o mercado
imobiliário tinha ficado congelado em todo o centro urbano, ao passo que, na
periferia, os investimentos se tornaram mais vultuosos devido a grande
disponibilidade de terrenos para a construção.
Com a democratização do país já em 1979, teve início toda uma série de
reformas estruturais ocorridas inicialmente nas periferias inchadas pelo fluxo
migratório e mal infraestruturadas, para, mais tarde, contemplar o centro degradado,
sob a pressão do que então se chamavam “movimentos sociais urbanos” (CLAVER,
2006, p.149). Durante os anos oitenta, 60% dos investimentos realizados na
Catalunha se concentraram na zona metropolitana de Barcelona, ao passo que,
acentuava-se drasticamente, a degradação urbana do centro histórico.
Com a proximidade dos jogos olímpicos, os próprios moradores lançaram
uma campanha de protesto, em 1987, reclamando mais investimentos para o bairro.
Por outro lado, novas correntes migratórias provenientes não mais da Espanha, mas
de países estrangeiros, marcaram o centro antigo, estabelecendo novos padrões
sócio-econômicos dentro da mesma área coabitada por esses novos grupos étnicos.
A política adotada pelo governo local visando a reversão da situação de
degradação do bairro se apóia em três pilares estruturadores:
1. A totalidade do distrito é declarada Área de Reforma Integral, incluindo os
domínios da proteção social e da seguridade cidadã da promoção de
atividades econômicas.
2. Repartição espacial e aplicação do Plano de Uso dos Estabelecimentos
Públicos: esse plano estuda até que ponto a prefeitura pode regular e limitar
a atividade dos bares e pensões da Ciutat Vella, fechando os ilegais,
controlando as normas de higiene e segurança dos que permanecem
abertos, e reduzindo as possibilidades de instalação em alguns lugares, ...
3. A criação da Procivesa (Promoção da Ciutat Vella S.A.): empresa de
capital misto, mas majoritariamente público; órgão executivo, em nome da
prefeitura, de toda a gestão da renovação do distrito (CLAVER, 2006, p.
151-152).
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A Procivesa tem por objetivo facilitar a aplicação da política de renovação,
constituindo-se num instrumento que permite recorrer ao capital privado sem limite
de endividamento. Formada por 60% de capital público, a Procivesa detém fundos
que provêm da prefeitura, do Estado espanhol e da Generalitat da Catalunha. Seus
acionários privados são bancos, empresas de telecomunicações e uma associação
comercial do centro urbano.
Para evitar o excesso de interesse corporativista dos comerciantes, o
investimento privado fica praticamente restrito ao aporte de capitais à empresa
mista. Já o investimento público, metade provém da administração local, e nos
últimos anos tem recebido o apoio da União Européia sob a forma de financiamento
parcial para algumas intervenções urbanas. O investimento público destina-se
principalmente ao espaço público: reabilitação/construção de praças e espaços
verdes, bem como de outros equipamentos urbanos.
O caso de Barcelona se caracteriza pela implantação de um modelo misto de
renovação urbana, que vai além da iniciativa pública baseada na intervenção
urbanística estratégica. Sabe-se que, os investimentos na Ciutat Vella cresceram,
provocando o aquecimento do mercado imobiliário e da atividade comercial, bem
como da promoção de novos centros culturais por parte da prefeitura, que facilmente
disponibiliza áreas para tal. Rejeitando o termo gentrificação, a mesma afirma que
não está em jogo a expulsão da população, e sim, misturá-la, tentando resolver os
problemas sociais.
Claver (2006) afirma que os efeitos da segregação e do crescimento das
diferenças sociais poderiam ser evitados por uma vontade pública firme de se
proteger os residentes, aumentando para isso, a oferta de habitações produzidas
pelo setor público para a área. Mas, o que na prática tem se efetivado é o
estabelecimento de um centro urbano orientado para o consumo e especializado por
zonas. O forte aumento dos preços imobiliários durante os últimos anos ocorreu
paralelamente à renovação urbana e produziu situações de gentrificação, processo
esse, que tem se estendido a outros bairros no entorno da Ciutat Vella.
3.6 A Reabilitação do Centro Histórico de Quito
Preservar o patrimônio histórico existente, promover o desenvolvimento sócioeconômico, ressaltar as diversidades, e fortalecer a identidade cultural, bem como
promover a utilização da área do Centro Histórico que abriga atividades comerciais,
governamentais, de serviços, culturais e religiosos é o que propõem os seguintes
planos para a reabilitação do Centro Histórico de Quito: o Plan Maestro de
Conservación del Centro Histórico (implantado em 1988) e o Plan Estrategico del
Distrito Metropolitano de Quito (implantado em 1999), ambos em andamento.
Atuando em uma área de comércio varejista popular, comércio de rua,
serviços, educação, administração pública e habitação de grupos de baixa renda,
com uma população residente de 63.785 habitantes segundo dados de 1990, os
planos abrangem uma área de 343 ha com um total de 4.186 edifícios. Sua intenção
é dotar o Centro Histórico de uma área urbana renovada com dimensão humana,
qualidade de vida, desenvolvimento social solidário e ambiente seguro para a
incorporação do setor privado.
O Plan Maestro contém quatro áreas:
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•

Sócio-econômica;

•

Histórica;

•

Urbana;

•

Arquitetônica.
Suas principais linhas de ação são:

•

Ordenamento urbano e territorial do Centro Histórico;

•

Proteção e reabilitação do patrimônio arquitetônico;

•

Desenvolvimento e apoio para a habitação;

•

Desenvolvimento de apoio ao turismo;

•

Emprego de capacitação;

•

Implantação de equipamentos urbanos, espaços públicos e áreas de
preservação.

O Plan Estrategico reafirma os objetivos e as linhas de ação do Plan Maestro.
Em uma primeira fase, se desenvolve através de programas e projetos realizáveis no
curto prazo para servir de exemplo para outras áreas, estimulando novas ações.
Nessa primeira fase foram realizadas a conservação e recuperação de edifícios e
espaços do patrimônio cultural.
A segunda fase consiste em concluir projetos em andamento e iniciar o apoio
e desenvolvimento das linhas de ação do Plan Maestro como: equipamentos
urbanos; habitação; turismo e recreação; emprego e capacitação; conservação e
reabilitação do patrimônio arquitetônico.
As instituições responsáveis pela implantação dos planos são: a Comissão de
Áreas Históricas, ente político; a Direção Geral de Planificação, ente gerador das
políticas e desenvolvimento dos planos e programas; a Administração da Zona
Centro e Yavirac, ente responsável pela administração, controle e assessoria; o
Fundo de Salvamento do Patrimônio Cultural - FONSAL, ente executor do programa;
a Fundação Capiscara, sociedade com representantes civis e a Empresa de
Desenvolvimento do Centro Histórico, empresa mista que controla o investimento do
BID.
Os atores sociais envolvidos diretamente no projeto são divididos em três
grupos:
1) Públicos:Município do Distrito Metropolitano; Comissão de Áreas Históricas do
Conselho Municipal; Fundo de Salvamento do Patrimônio Nacional; Direção
Geral de Planificação; Oficina de Áreas Históricas; Administração Zona
Centro; Ministério da Habitação.
2) Internacionais: BID (empréstimo para a municipalidade de Quito); UNESCO
(colaboração para o projeto de sustentabilidade social); Ministério de
Assuntos Estrangeiros da França (Pact Arim - ONG); União Européia (Projeto
de Desenvolvimento Social do Centro Histórico); Espanha Junta de Andalucía
(projetos pontuais de habitação); EDF Eletricidade de Francia (assistência
técnica para iluminação de monumentos).
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3) Privados : Fundação Caspicara (sócio da Empresa do Centro Histórico);
demais empresas que mantém projetos com a Empresa do Centro Histórico.
Os recursos utilizados na implantação são provenientes de diversas fontes,
que ao mesmo tempo também se posicionam como atores, no período
compreendido entre os anos de 1996 ate 2000:
1) Público: US$ 10 milhões do Governo Nacional (em contrapartida ao
empréstimo do BID);
2) Privado: US$ 40 milhões. Valor estimado que será investido pelo setor
privado em projetos da Empresa do Centro Histórico:
3) Internacional: US$ 40 milhões do empréstimo do BID; US$ 300 mil do
Ministério de Assuntos Estrangeiros da França - Pact ArimONG (0NG
francesa); US$ 300 mil da Unesco (projeto de sustentabilidade social);
4) Apoios para a reabilitação do Centro Histórico: US$ 4 milhões da União
Européia para o projeto de Desenvolvimento Social do Centro Histórico; US$
800 mil da Junta de Andalucía para projetos pontuais de habitação; US$ 24
milhões do Fundo de Salvamento.
Instrumentos de gestão e cooperação entre os atores:
•

Governo Zonal (Zona do Centro Histórico);

•

Oficina Municipal de gestão e reabilitação edilícia;

•

Fundo de Salvamento (fundo de parcela retida do imposto de renda para a
recuperação de monumentos históricos);

•

Empresa do Centro Histórico, encarregada de implantar e gerir projetos
especiais;

•

Instrumentos fiscais de incentivo: exoneração de impostos prediais durante 5
anos e desconto de até 20% no imposto de renda para imóveis reabilitados.
Instrumentos legais e institucionais:

•

Lei de Patrimônio Cultural;

•

Código Municipal para o Distrito Metropolitano de Quito ;

•

Ordem substitutiva de Regulamentação Metropolitana (Registro Oficial Nº 310
de 5 de maio de 1988);

•

Declaratória de Quito (06 de dezembro de 1984);

•

Planificação Distrital e Zonal: Plano Maestro de Reabilitação de Áreas
Históricas e Plano Estratégico Zonal.

3.7 Reabilitação da Cidade do México
Originada no século XIV, a cidade do México foi construída sobre ilhas,
ligando-se ao continente através de calçadas. Em 1524, foi conquistada pelos
espanhóis, que refundaram a cidade, desenvolvendo-a seguindo o antigo traçado
urbano, construindo grandes palácios para as ricas famílias de mineradores. No
século XIX, sofreu uma reforma urbana, onde os antigos palácios foram subdivididos
em várias habitações para abrigar uma população crescente.
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Na primeira década do século XX, grandes obras públicas foram feitas. No
oeste, desenvolveram-se habitações para classes mais elevadas, já no norte,
habitações multifamiliares. Nesse momento, a antiga cidade do México ainda
concentrava atividades econômicas importantes.
Na década de 1960, o desenvolvimento econômico acelerado da cidade do
México, fez com que essas atividades saíssem da antiga cidade do México para
outras áreas. Dessa forma, o centro antigo perdeu suas funções e foi aos poucos se
deteriorando, concentrando uma população de baixa renda e comércio informal.
O Plan Estrategico para la Regeneracion y el Desarrollo Integral del Centro
Histórico de la Ciudad de Mexico teve início no ano de 1998, encontrando-se ainda
em andamento, abrangendo uma área de 9,7 Km2 do Centro Histórico, englobando
os quatro principais bairros: Santa Maria Cuepopan, San Sebastián Atzacolco, San
Pablo Zoquipa e San Juan Moyotla, num total de 668 quarteirões e
aproximadamente 9 mil prédios. Além disso, possui cerca de 1500 edifícios de valor
monumental, 196 monumentos civis e 67 religiosos, 80 museus e recintos culturais,
78 praças e jardins, 19 claustros, 28 fontes e 12 sítios com muralhas, com uma
população residente de 180.000 habitantes segundo dados de 1990.
Este plano visa promover o desenvolvimento sustentável do Centro Histórico
da Cidade do México, reintegrando-o a cidade, melhorando sua qualidade de vida,
aumentando a oferta de moradias, conservando e aproveitando racionalmente o
patrimônio existente e diversificando as atividades econômicas.
O projeto consiste em:
•

Resgatar a unidade e a ligação entre o Centro Histórico e o restante da
cidade através do reordenamento do trânsito; construção de
estacionamentos; reabilitação da imagem urbana; recuperação de espaços
públicos e conjuntos urbanos; desenvolvimento das atividades noturnas,
promovendo a segurança;

•

Regenerar as habitações através da utilização de edifícios patrimoniais para
habitação, aumentando a oferta de habitações para a classe média;

•

Promover o desenvolvimento econômico através de atividades vinculadas
principalmente ao turismo; aproveitamento do patrimônio existente;
desenvolvimento de médias e pequenas empresas; reordenamento e
regularização do comércio informal;

•

Promover o desenvolvimento social.

A instituição responsável pela implantação é a Fidelcomiso Centro Historico
de la Ciudad de Mexico - um organismo que gere um fundo (trust) destinado às
ações de recuperação do Centro Histórico. Foi fundado como um fundo de gestão
privada, mas no ano de 2002 foi transformado em um fundo de gestão pública, sob a
responsabilidade do Governo da Cidade do México.
Os atores sociais envolvidos diretamente no projeto são personificados pelo
Comitê de Planejamento do Desenvolvimento do Distrito Federal (Comité de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal) integrado por técnicos da
administração pública do Distrito Federal; técnicos de órgãos político-administrativos
e técnicos de órgãos descentralizados; empresas de participação estatal majoritária;
proprietários e empresários da área; Administração Pública do Distrito Federal.
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Além de instrumentos jurídicos e financeiros, aparecem também mecanismos
e instrumentos que estimulam a participação dos cidadãos com projetos específicos
como: moradias, alimentação, saúde, emprego, cultura e lazer, segurança pública,
etc. Os instrumentos legais e institucionais utilizados estão contidos na Lei de
Planejamento do Distrito Federal e na Lei de Imposto sobre o Aluguel.
Hiernaux-Nicolas (2006) relata que os investidores privados começaram a
levar o “centro a sério” e que este processo não está somente associado a uma
certa visão do centro, mas também a uma demanda bem real: a do turismo de
negócios, em plena expansão. Outro processo que corre em paralelo é o retorno de
alguns setores intelectuais atraídos pelo aluguel barato, uma certa ambiência
histórica e mesmo popular dos bairros centrais. Na maioria dos casos, esses setores
de novos residentes estão associados profissionalmente às atividades culturais e às
mídias (quase todas as sedes de grandes jornais estão no centro).
A Cidade do México é a mais rica em museus do continente americano depois
da cidade de Nova York, 120 no total, dos quais 20 são tidos como importantíssimos
e estão localizados no Centro Histórico.
Quanto ao processo de gentrificação, percebe-se que ele se dá tanto pelos
“pioneiros”, decididos a suportar os inconvenientes do centro em vista das vantagens
culturais e pelo rent gap (o diferencial da renda fundiária presente sobretudo nos
aluguéis).
Projetos habitacionais foram realizados pela administração do Partido Oficial,
quando governava a cidade, não alcançando o sucesso prometido, com uma
vacância enorme de vários empreendimentos. A partir de 1998, promotores
imobiliários privados se lançaram na construção de apartamentos de nível médio
voltados para a classe média.
Na reabilitação da área central da Cidade do México, duas grandes
tendências estão em jogo até agora: a retomada do centro pelas classes médias e
pelas atividades comerciais, de serviços e de lazer, entre outras, principalmente, as
de cultura, pelo setor privado, pelas universidades e pelo governo municipal.
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4 A gestão da Conservação Integrada no Brasil: Panorama de Algumas
Experiências
A economia brasileira, a partir do início da década de 1980, entrou em
estagnação, ocasionando uma crise fiscal e financeira que perdura até hoje, ainda
que em menor intensidade. Em 1988, a nova Constituição da República do Brasil
possibilitou a descentralização da elaboração de políticas públicas pelo governo
federal para os governos municipais, principalmente através da elaboração dos
planos diretores para os municípios com população superior a vinte mil habitantes.
Com o advento da aprovação do Estatuo da Cidade, Lei Federal 10.257 / 01,
definiu-se um novo marco regulatório para a renovação das práticas de
planejamento de gestão do território do Brasil. Sua atuação sobre o binômio
desequilíbrio ambiental/desigualdade social - que tem marcado a forma como
crescem nossas cidades – torna-se um suporte jurídico/institucional dos governos
locais no enfrentamento de questões importantes: a desigualdade, a exclusão, a
segregação, a pobreza, a degradação ambiental. Grazia (2003), afirma que é uma
lei que assegura os direitos urbanos quando garante o direito às cidades
sustentáveis, à terra urbana, à moradia, ao saneamento básico, à infra-estrutura, ao
transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras
gerações.
Apesar da variedade de experiências nacionais e locais, pode-se afirmar, sem
grande margem de erro, que a maioria delas está calcada na idéia de criar valores
para as especificidades municipais. Em todas as experiências, existe também a
questão da formação de uma nova “imagem” da cidade, isto é, num mundo
globalizado, onde localidades competem diretamente por investimentos produtivos, o
que decide o jogo da competição são as especificidades das localidades e suas
imagens, juntamente com seus atributos econômicos.
Os atributos ambientais, culturais e históricos das cidades são aqueles que,
de modo privilegiado, têm sido utilizados como a base das especificidades locais.
Nesse conjunto, as áreas urbanas antigas, de grande qualidade urbanística,
arquitetônica e ambiental, têm assumido um papel importante e muitas vezes vital na
construção de políticas locais de desenvolvimento.
São políticas de
desenvolvimento voltadas, em geral, para a revitalização de áreas urbanas
deprimidas, subutilizadas ou abandonadas, que perderam sua vitalidade econômica,
mas que são possuidoras de grande qualidade ambiental (no sentido do ambiente
construído) e de grande significado simbólico para a população local, regional ou
mesmo nacional.
No Brasil, a aplicação de políticas locais de desenvolvimento, que adotam
diretrizes de revitalização de áreas urbanas consolidadas ou “históricas” é uma
novidade. Poucos são os casos que podem ser analisados.
4.1 Projetos Praia Grande e Reviver: São Luis (MA)
Em São Luís, no Maranhão, o Projeto Praia Grande (do governo estadual),
criado em 1979 e o Projeto Reviver, de 1987, vêm promovendo ações de
urbanização e preservação nas áreas centrais e em outros setores históricos da
cidade. Além da restauração de edifícios públicos, transformados em centros
culturais, da construção de habitações para população encortiçada, da
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reconstituição de calçadas originais e das praças, houve a criação de incentivos
legais para os proprietários de imóveis que investissem em sua conservação.
O Centro Histórico de São Luis, como hoje se apresenta, é resultado de
quase 390 anos de história, ocupando uma área de aproximadamente 220 hectares,
onde residem pouco mais de 40 mil pessoas.
Segundo Espírito Santo (2006), a atuação de órgãos municipais, estaduais
e/ou federais, bem como a presença da iniciativa privada e dos moradores do Centro
Histórico são discutidas pela municipalidade, desde 1998, com base no Plano
Municipal de Gestão do Centro Histórico de São Luis. O referido plano foi elaborado
pelos técnicos da prefeitura local, a partir dos princípios da Conservação Integrada
urbana com base nos conteúdos da Declaração de Amsterdã, teoricamente
trabalhados pelo CECI da Universidade Federal de Pernambuco.
Considerando-se que a Conservação Integrada Urbana é basicamente uma
atividade de negociação política que depende da participação e do envolvimento,
principalmente o popular, identifica-se parcialmente essa participação no processo
de gestão da cidade. A gestão da prática da conservação urbana foi efetuada pela
municipalidade por meios legais de atuação na cidade, incluindo-se leis e normas
para o planejamento urbano e territorial e a conservação da herança cultural. O
alcance desta atuação ainda tem-se limitado ao trato de obras físicas e/ou da
aquisição de terrenos e moradias (reformas e melhoria nas condições de higiene e
segurança) e, até mesmo, na isenção do IPTU dos imóveis preservados,
apresentado resultados insignificantes.
Desde dezembro de 2002, a Prefeitura de São Luis procura atrair o uso
habitacional para o Centro Histórico por meio de convênios com a Caixa Econômica
Federal e instituições internacionais que possam colaborar para a elaboração de
propostas urbanísticas locais. Por outro lado, vem ampliando a discussão com
setores da sociedade, como o Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e
Agronomia (CREA), Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), Sindicato da Indústria da
Construção Civil (Sinduscon), Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI)
e associações de moradores da área. Atuando como agente de coalizão entre
proprietários, iniciativa privada (investidores), poderes públicos estadual e federal e,
principalmente, potenciais interessados em morar no centro patrimonial, a Prefeitura
criou um programa de moradia que envolve a reabilitação de cinco imóveis, sob a
responsabilidade do Núcleo Gestor do Centro Histórico.
O governo estadual, a partir do mesmo ano, tem realizado reformas,
adaptações e financiamentos, através de recursos próprios, em prédios do Estado,
para a reconversão destes em moradia para seus funcionários.
O estabelecimento de programas educacionais visando à conscientização e
disseminação da educação patrimonial nas escolas de primeiro grau da rede pública,
por meio da Secretaria Municipal de Turismo, não tem sido suficiente, pois, “grande
parte da população desconhece até mesmo o significado do título de patrimônio
cultural da humanidade outorgado pela Unesco, bem como seus limites de área,
significados e valor do acervo” (ESPÍRITO SANTO, 2006, p.182).
Os programas, planos e projetos para as diferentes áreas do Centro Histórico,
no âmbito do governo estadual através do Programa de Preservação do Centro
Histórico de São Luis, é apenas um conjunto de ações isoladas, agrupadas por
subprogramas que apresentam as diferentes ações dos sucessivos governos
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estaduais na área, como relata Espírito Santo (2006). A participação da iniciativa
privada e do empresariado local também inexiste, apesar dos aportes financeiros de
programas de financiamento como o Prodetur-NE (Programa de Desenvolvimento do
Turismo do Nordeste) - parceria entre o governo federal e o BID – e o Programa
Monumenta. Os poderes públicos, estadual e municipal, comparecem como os
únicos agentes financeiros.
Até o momento, não foram criadas condições sócio-econômicas que visassem
a sustentabilidade financeira das intervenções realizadas, sem a necessidade da
injeção de dinheiro público para tal. Para um melhor desempenho do Núcleo Gestor
do Centro Histórico, já em funcionamento, falta a instalação de um conselho
municipal específico para a área preservada que contenha todos os atores e
parceiros responsáveis pela vida e pelo desenvolvimento sócio-econômico local,
instância em que deverão ser discutidas e compartilhadas todas as políticas públicas
voltadas para a área.
4.2 Bairro do Pelourinho – Salvador (BA)
No caso do Pelourinho, por sinal um projeto bastante polêmico, as avaliações
têm-se concentrado no impacto social causado pela transferência da população
tradicional da área e na descaracterização e perda de autenticidade do patrimônio
urbanístico e arquitetônico, que em nada lembra a profundidade e a qualidade
proposta pelo projeto que foi desenvolvido por Lina Bo Bardi para esta área, que
integrava o uso popular do local com propostas de recuperação e preservação
inovadoras, ao contrário do cenário colorido que acabou sendo parcialmente
implantado.
O objetivo principal do projeto implantado, sob a responsabilidade da
Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador, do Instituto
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia e Prefeitura da Cidade de Salvador (a
partir da 5a etapa), era criar um centro urbano de atração turística e de atividades de
lazer e diversão, promovendo a recuperação e a restauração física da área.
As linhas de ação do projeto abrangiam desde a recuperação do espaço
público, dos imóveis, assim como o aumento da oferta de vagas para
estacionamento de automóveis e melhorias na infra-estrutura urbana.
A
recuperação dos monumentos históricos foi realizada no âmbito do Programa
Monumenta e dos imóveis residenciais de valor patrimonial através de financiamento
da CEF.
Como em São Luis, foi também implantado um programa educativo que
organizou comunidades com interesses voltados para a preservação e recuperação
do patrimônio histórico.
Nesse projeto, o governo estadual obteve a propriedade dos imóveis
mediante a posse daqueles abandonados ou de contratos de comodato. Todo o
investimento de recuperação física das edificações foi feito pelo governo e os
imóveis foram cedidos ou alugados a instituições culturais e empresas de serviço e
comércio a preços abaixo do mercado.
O processo de implantação teve duas fases, sendo a primeira ocorrida entre
os anos de 1992 a 1995, executada em quatro etapas, entre os trechos do Passo,
Terreiro de Jesus e principalmente no antigo bairro de Maciel, incorporando-o
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definitivamente ao corredor turístico entre o Terreiro e o Passeio do Pelourinho
(nesta fase foram recuperados 334 imóveis).
A segunda fase, a partir de 1995, foi dividida em mais três etapas,
caracterizando-se pela cautela do estado em realizar intervenções e pela busca de
financiamento externo. Obras complementares de cunho urbano e de restauro e
conservação de monumentos protegidos e edifícios de valor histórico foram
executadas, num total de 305 imóveis.
Nos primeiros anos do projeto (correspondente às três primeiras fases),
ocorreu uma grande mudança no perfil dos negócios instalados, devido à
incapacidade de o mercado absorver os serviços ofertados. Os empreendimentos
que fracassaram foram, então, sendo substituídos por meio de processos mais
ajustados ao mercado imobiliário e de negócios de Salvador.
Apesar dos ajustes e da mudança do projeto geral, com a inclusão de
recuperações de edificações para habitação, continua alta a taxa de investimento
público, relativamente à privada, e a transferência de fundos públicos para negócios
particulares, ficando o projeto comandado segundo uma perspectiva centralizadora e
não negociada, típica do planejamento urbano dos anos 1970.
Pouco ainda foi analisado quanto ao impacto econômico dos vultuosos
recursos públicos aplicados na implantação do plano e na estratégia de gestão
baseada na sua condução pelo governo do estado, mas, pode-se afirmar que houve
uma gentrificação considerável através da substituição da composição do estrato
sócio-econômico dos moradores locais e sua expulsão para além-área revitalizada.
4.3 Bairro do Recife – Recife (PE)
No caso do Bairro do Recife, o grande diferencial, com relação ao Pelourinho,
está no fato de que os investimentos públicos foram pequenos, mas tiveram um
efeito multiplicador substancial, com forte resposta do setor privado, como afirma
Zancheti (1988). Além disso, a gestão do processo de implantação foi conduzida de
modo partilhado com o setor privado, sendo que o tempo para a implantação do
projeto foi muito mais longo que o caso de Salvador.
O Bairro do Recife, conjuntamente com os bairros de Santo Antônio, São
José e Boa Vista, constituem o Centro Histórico da Cidade do Recife, sendo a
porção mais antiga desta. Inicialmente um istmo, hoje é uma ilha plana, limitada a
leste pelo Oceano Atlântico, a oeste pela foz dos rios Capibaribe e Beberibe. Ocupa
uma área de 100 hectares, com 523.000 m2 de área construída.
As primeiras propostas efetivas de revitalização do Bairro do Recife tiveram
origem na década de 1970, a partir de uma legislação de proteção de áreas
históricas, baseada na Carta de Veneza. Em 1986, foram realizados diagnósticos e
elaboradas algumas propostas pela municipalidade para uma ação no centro da
cidade. A análise do Centro Histórico deu-se sob a ótica dos princípios da
conservação do patrimônio cultural, identificando de maneira correta as causas de
sua obsolescência por um lado e por outro, o seu reconhecimento como um espaço
pleno da cidadania apesar da degradação física, rarefeita vida urbana e zona
urbana estigmatizada como marginal e perigosa, merecedora, então, de um
tratamento especial. Foi criado o Escritório de Revitalização do Bairro do Recife,
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iniciando suas atividades por meio de uma expressiva campanha de divulgação dos
seus trabalhos e eventos.
A orientação básica da ação do Escritório, nesse período, foi a conservação
dos sítios históricos sob a ótica das experiências italianas de revitalização, como
aquela ocorrida em Bolonha, durante os governos municipais do partido comunista.
Como estratégia de ação, segundo Zancheti (2002), o Escritório privilegiou um único
grupo social (favelados, prostitutas e trabalhadores portuários), de menor poder de
comando sobre o processo de reprodução da economia local, em contraposição aos
grupos de atores detentores do capital financeiro como os dirigentes do Porto, os
grandes proprietários imobiliários, os atacadistas, as sedes das grandes indústrias
pernambucanas com lotação no bairro, os dirigentes de grupos financeiros e os
agentes do comércio internacional. Este grupo foi ouvido pelo Escritório de
Revitalização de “modo marginal”, freando suas expectativas, já que era o grupo
com maior capacidade para manter a proposta de revitalização em discussão.
Em 1993, o governo estadual finaliza o Plano de Revitalização do Bairro do
Recife (PRBR) e que foi incorporado, também, pela administração municipal, devido
a uma conjuntura política favorável. A principal proposta do PRBR consistia na
modificação da estrutura produtiva do Bairro do Recife e na forma de relacionamento
e divisão de responsabilidades entre o poder público municipal e a iniciativa privada.
A estrutura produtiva proposta para o Bairro, concentrou-se nos serviços modernos,
especialmente os de caráter cultural, de lazer, de turismo e no setor quaternário
avançado: comunicação, consultorias e serviços sofisticados (design, propaganda,
processamento de imagens), informática e alguns ramos do setor de finanças.
O Plano propunha, também, a conversão de parcela do estoque de
construções em habitações para pequenas famílias, o que poderia garantir uma
maior utilização dos espaços públicos, aumentando inclusive a segurança da área.
O PRBR configurou-se como uma proposta de reestruturação urbana
dependente da ação e dos investimentos privados e foi pensado como uma ação
pública para orientar os agentes investidores no Bairro.
O processo de revitalização partiu da premissa da transformação dos usos
existentes e da revitalização de espaços urbanos subutilizados, pois, a área no início
dos anos 1990, estava praticamente vazia.
A ação pública concentrou-se,
basicamente, na melhoria da infra-estrutura e na qualificação dos espaços públicos,
além da recuperação direta de alguns poucos imóveis. O papel do poder público
tem sido o de facilitar a negociação entre proprietários de imóveis e investidores e
ajustar o tipo e o cronograma de suas ações sobre a infra-estrutura e o espaço
público de modo a facilitar a execução de projetos pactuados entre os investidores.
Pelo lado da iniciativa privada, o Plano propunha a reabilitação dos imóveis e
sua adequação funcional e arquitetônica às novas atividades.
Entre 1993 e 1999 o processo de revitalização manteve-se acelerado, com
forte adesão do setor privado, sem a necessidade de investimentos vultuosos por
parte da municipalidade, diferentemente do Pelourinho e São Luis. O Pólo Bom
Jesus (um conjunto de quatro ruas), no centro do Bairro, tinha 66% de sua área em
avançado estado de degradação no início do processo de revitalização. Já em
1997, houve uma reversão completa do quadro inicial, sendo que no referido Pólo, o
preço médio de venda dos imóveis havia crescido 68% em termos reais e os
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aluguéis, 64%. O Bairro do Recife tornou-se novamente uma área valorizada,
mesmo quando comparado com outras áreas mais nobres da cidade.
Quanto à reconversão dos imóveis para a habitação, até o momento não se
efetivou de forma expressiva. O projeto ainda não conseguiu tratar da questão da
habitação, seja pela introdução da classe média na área revitalizada, quer seja
solucionando os problemas da favela do Rato.
Instrumentos legais e institucionais foram adotados para o processo de
revitalização, como: redução do IPTU para os edifícios reformados; aplicação das
Leis de Tombamento Federal e municipal sobre a área e elaboração de lei
urbanística específica. Como no Pelourinho, as reformas dos edifícios de valor
histórico, não protegidos por lei federal, têm sido realizadas sem critérios claros de
conservação dos materiais e características históricas, principalmente quando das
ações de intervenção física sobre a área interna dos mesmos.
4.4 Projetos e Intervenções no Rio de Janeiro (RJ)
A análise das intervenções destinadas à renovação urbana do Rio de
Janeiro no século XX revela que, para além dos seus objetivos parcialmente
alcançados, muitas delas produziram resultados imprevistos que
contribuíram para a degradação dos espaços da cidade. Diferentes fatores
e circunstâncias, projetos ambiciosos e radicais não lograram instituir
dinâmicas que conduzissem aos efeitos esperados, gerando no decorrer
deste século, áreas deterioradas, vazios urbanos e graves perdas do
patrimônio histórico e cultural, bem como a expulsão da população
moradora (VAZ;SILVEIRA, 2006, p.67).

A área central da cidade do Rio de Janeiro corresponde ao perímetro do seu
centro histórico, desenvolvido entre os séculos XVI até o XIX e renovado no decorrer
do século XX. As intervenções urbanas a partir do século XVIII se caracterizaram
por “intensas alterações no seu sítio original (aterros de várzeas e desmontes de
morros)” (VAZ;SILVEIRA, 2006, p.68). O período compreendido entre o final do
século XVIII até o final dos anos 1970 sofreu intervenções que alteraram o ambiente
construído, sendo que mais recentemente a sua preservação ganhou status de
preservação.
As intervenções aqui apresentadas serão datadas a partir da década de 1980
até a década dos 2000, período que compreende o início das experiências de
revitalização urbana no Brasil e seu conseqüente desenvolvimento na década de
1990, assegurado por uma política governamental de âmbito federal
(VAZ;SILVEIRA, 2006: 70).
A década de 1980 teve como grande projeto a expansão do metrô para
solucionar o transporte de massa, o que ocasionou a destruição de boa parte do
tecido urbano histórico, a formação de vazios urbanos e a conseqüente expulsão da
população local. Advém deste período a implantação do Projeto Corredor Cultural
que visava a reforma de equipamentos urbanos culturais contribuindo para a
preservação da arquitetura e do ambiente cultural, por meio da manutenção do
patrimônio edificado e da criação de incentivos fiscais às atividades comerciais e
culturais. O aspecto social desta intervenção mais uma vez foi marcado pela
expulsão da população residente na área.
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A década de 1990, por meio do Projeto Rio Cidade, concilia a questão da
habitação com a cultura, retomando como área de interesse o centro, para a
efetivação de projetos de requalificação e revitalização bem como do retorno da
moradia a esta área. Isto gerou a ocupação de vazios urbanos e possibilitou uma
integração da área central com o mar e as atividades culturais.
Os processos de revitalização da área central se estendem ao longo da
década de 2000 por meio do Programa Novas Alternativas, da Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro. Outros projetos, envolvendo os aspectos culturais e de
revitalização da área central, são implantados, como o Projeto Distrito Cultural da
Lapa, a Revitalização da Praça Tiradentes e da Área Portuária bem como a
intervenção na Rua do Lavradio.
O Programa Novas Alternativas atua na reabilitação, recuperação e
construção de imóveis em vazios urbanos infra-estruturados localizados no Centro
do Rio. A área, dotada de redes de infra-estrutura urbana e serviços, é o foco
principal de atuação do Programa.
Buscando desenvolver ações de
desenvolvimento econômico e social, o Novas Alternativas promove principalmente a
construção de moradias de uso misto, com prédios associados a comércios e
serviços.
O Programa recuperou o primeiro cortiço do Brasil, comercializado por meio
do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), da Caixa Econômica Federal,
para a população de baixa renda. Situado na Rua Senador Pompeu, 34, o casarão
– com cerca de 120 anos e tombado pelo Patrimônio Cultural do Município – foi
recuperado, mantendo as suas características arquitetônicas. No local, foram
construídas 23 moradias.
O casarão da rua Senador Pompeu vem somar-se a outros dois cortiços
recuperados pelo Programa, localizados na Travessa do Mosqueira (Lapa) e na
Sacadura Cabral (Saúde), onde residem 27 famílias.
4.5 Programa Monumenta: Porto Alegre (RS)
O Centro Histórico de Porto Alegre manteve a permanência de importantes
exemplares da arquitetura pública e de uma pequena parcela de edificações
particulares graças a um movimento em favor da preservação deste patrimônio, fruto
primeiramente da corajosa oposição dos pioneiros preservacionistas, acompanhados
pelas “campanhas públicas, os inventários do patrimônio municipal iniciados em
1971, a organização dos serviços estadual e municipal de patrimônio e os
tombamentos” (BICCA, 2006, p.132). Em 1988, com a consolidação do Inventário
do Patrimônio Municipal, 1.037 imóveis foram cadastrados até o momento, o que
serve como importante instrumento nos processos de negociação que envolvem
diferentes interesses. O poder público municipal tem colaborado sobremaneira
quando da aquisição dos bens imóveis, no caso os edifícios tombados com
excelentes índices construtivos.
Segundo Bicca (2006), o Projeto Corredor Cultural da Rua da Praia (1996) e o
Projeto Revitalização do Centro (1998) levaram a área central a ser assumida como
receptáculo do principal conjunto histórico da cidade, possibilitando a inclusão de
Porto Alegre no Programa Monumenta e na conseqüente elaboração do Plano
Diretor do Centro Histórico, a ser financiado pelo Ministério das Cidades.
Atualmente, o Programa Monumenta abrange um total de 26 cidades das diversas
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regiões brasileiras, principalmente aquelas em cujos sítios históricos, tombados pelo
governo federal, há uma rica representatividade das manifestações arquitetônicas e
urbanas dos diferentes períodos da nossa história.
O Programa Monumenta Porto Alegre está inserido num perímetro
determinado pelos “eixos longitudinal e transversal à orla do Lago Guaíba, (...) na
preexistência do Corredor Cultural da Rua da Praia e do perímetro tombado pelo
IPHAN, que se estende da cumeada à orla, cruzando-se ambos no largo dos
Medeiros” (BICCA, 2006, p.146), ponto impregnado de valor simbólico e histórico
para a população.
Neste perímetro de ação do Monumenta há de se destacar a “obra de
arranque” que trará maior impacto para a cidade, que é a restauração do Pórtico do
Cais Mauá, “despertando o interesse da população em se aproximar e usufruir do
Porto e demonstrar a viabilidade de ocupação dos armazéns com novos usos e
acesso franco ao Cais Mauá” (BICCA, 2006, p.156), potencializando a conexão
Centro Histórico – Porto.
O término do Programa Monumenta foi estendido até o final de 2006, “tendo
em vista as dificuldades de implantação dos complexos procedimentos de gestão e
financeiros” (BICCA, 2006, p.144), que envolvem negociações com as esferas do
governo municipal e estadual e com as esferas da sociedade civil nas figuras da
iniciativa privada e dos formadores de opinião, sendo que o apoio advindo destes é
essencial para o êxito desta empreitada.
4.6 Belém do Pará (PA): dois projetos de intervenção na orla urbana
Desde a sua fundação em 1616, a cidade de Belém, primeiro núcleo colonial
português na região amazônica, teve no Rio Guamá o elemento que norteou sua
localização e consequentemente a expansão do núcleo urbano inicial, atualmente
correspondendo aos bairros Cidade Velha e Bairro do Comércio. A orla ribeirinha
desses bairros teve notória importância ao longo da história, sendo que, no entorno
dos mesmos, se instalaram importantes equipamentos públicos, instituições e o
comércio varejista, que garantiram a sua dinamicidade frente a outras áreas da
cidade, principalmente do ponto de vista econômico. Recentemente, com os dois
projetos de requalificação urbana, diga-se de forte cunho intervencionista
governamental, esses bairros adquiriram um “papel político-urbanístico estratégico”
(LIMA; TEIXEIRA; 2006, p.191), e ambos estão situados no local denominado pela
Lei do Plano Diretor de Belém como o Centro Histórico de Belém (CHB).
Os dois projetos: o Complexo Estação das Docas, resultado da reutilização de
armazéns do porto original, e a Revitalização do Complexo do “Ver-o-Peso”, que
consiste em uma série de intervenções na Feira do “Ver-o-Peso” e nos mercados ali
localizados, visando à melhoria de condições de higiene e funcionamento da área,
situam-se na faixa ribeirinha do encontro dos referidos bairros: Cidade Velha e do
Comércio. A Feira do “Ver-o-Peso” é considerada como o principal posto de
abastecimento alimentar da região metropolitana, dotada de enorme importância na
dinâmica econômica regional.
A área dos dois projetos concentra o maior número de exemplares
arquitetônicos monumentais remanescentes dos séculos dezoito e dezenove da
cidade de Belém, sendo que, dos vinte e três imóveis tombados pelo governo federal
na cidade, dezesseis estão situados no CHB. Merece destaque o conjunto
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arquitetônico e paisagístico “Ver-o-Peso”, que engloba o Mercado de Carne e o
Mercado Bolonha de Peixe; o Solar da Beira, antiga recebedoria; a Praça Pedro II; o
Boulevard Castilhos França, onde estão alguns dos armazéns do Porto de Belém; e
áreas adjacentes, como o conjunto urbanístico da Praça Frei Caetano Brandão.
Segundo Lima e Teixeira (2006), o interesse em preservar esta parcela
urbana como um todo, representou uma importante mudança na maneira
excepcional com que o CHB passou a ser tratado pela gestão urbanística municipal,
frente a recorrente substituição, até a década de 1980, de edificações antigas por
edifícios comerciais e institucionais que contribuíram para a desfiguração da área,
citando os prédios de arquitetura contemporânea da Receita Federal e do Banco
Central localizados no casario de correr do século dezenove do Boulevard Castilhos
França. Ao longo do referido boulevard estão localizados os armazéns que ainda
hoje fazem parte das instalações do Porto de Belém, originais dos primórdios do
século vinte e construídos para a exportação da borracha amazônica, perdendo aos
poucos sua importância após o findar da época áurea da extração gomífera
amazônica.
No século vinte, a planta portuária passou por uma desocupação em razão da
obsolescência e falta de modernização de suas instalações, sendo que o
escoamento de minerais extraídos no sul do Estado passou a ser transportado por
via férrea para o porto de Ponta da Madeira, em São Luis do Maranhão, concebido
para esse fim. Na década de 1990 e nesta do ano de 2000, teve início na cidade de
Belém, um forte movimento pela abertura de acessos visuais para o Rio Guamá e
para a Baía do Guajará, como forma de resgatar uma condição primeira da cidade
ribeirinha, que, como a maioria das nossas cidades brasileiras, adotaram, ao longo
do seu desenvolvimento urbano, o “virar de costas” para os rios ou para o mar.
Inicialmente ocupando a orla fluvial, e posteriormente com o advento do ciclo da
borracha, a expansão urbana da cidade de Belém se desloca e se intensifica em
direção à sua porção continental, possibilitando a ocupação irregular do restante da
orla por portos particulares e pequenas serrarias, além daqueles existentes,
aumentando ainda mais a barreira física para a visualização do rio.
Com a aprovação do Plano Diretor do Município de Belém em 1993, ficou
determinado que a orla da cidade devesse ser contemplada com projetos de
desenvolvimento voltados para o aproveitamento turístico, denominados de “janelas”
para o Rio Guamá e para a Baía do Guajará (LIMA; TEIXEIRA; 2006, p.194). Para
isso, vários instrumentos urbanísticos foram disponibilizados como: zoneamentos
especiais; imposto territorial urbano progressivo no tempo em terrenos subutilizados;
operações urbanas; que recentemente foram aprovados pelo Estatuto da Cidade.
Tentativas para a reabertura de visuais tanto para a baía quanto para o rio, estão
ocorrendo nos dias atuais, nas esferas de governo estadual e municipal, com a
reutilização de espaços existentes para novos usos, como é o caso do Porto, ou
para a manutenção de usos já consolidados, caso do “Ver-o-Peso”.
Embora os complexos Estação das Docas e Ver-o-Peso sejam considerados
exemplos de intervenções de resgate do acesso visual ao rio e da utilização pública
da orla pela cidade, suas premissas, como justificativa de intervenção, contrastam
com objetivos voltados à inserção de ambos em ideais políticos distintos, tendo em
comum as referências à atividade turística.
O Projeto Revitalização do “Ver-o-Peso” está voltado, de acordo com a
governança municipal, para o resgate cultural ribeirinho e para a inclusão social do
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trabalho realizado com os comerciantes originais da feira, sendo o turismo
conseqüência dessa qualificação. Evitou-se o predomínio de propostas elitizantes,
respeitando-se o uso existente e a população freqüentadora.
O Projeto Estação das Docas é visto, segundo seus idealizadores, como um
dos atuais projetos estruturadores da governança estadual, baseado na realização
de grandes equipamentos e obras de infra-estrutura voltados para a formação da
imagem de uma Belém - pólo de irradiação turística. O turismo é pensado como
negócio e visto como parte dos esforços para mudar a base produtiva do Estado, do
extrativismo para o turismo.
Quanto à repercussão dos projetos no entorno, como parte do discurso das
“janelas para o rio”, já são percebidas melhorias para os espaços mais significativos
da cidade, o que contribui para a formação da identidade local, independentemente
de se tornarem espaços de uso efetivo por boa parte da população local. Tais
projetos são parte de uma vontade política de reestruturação da orla de Belém,
focados no CHB.
O desencontro de políticas públicas é visto também como um dos problemas
à gestão urbana do espaço, realizada que é de forma individual e sem a integração
institucional, havendo casos de superposição de esferas governamentais. Outro
agravante reside na falta de articulação entre o setor público e o privado, levando
este último, na condição de demandante, a figurar como um ator social inativo frente
à elaboração dos projetos.
Não se pode desconsiderar a vontade política desses projetos em reverter a
situação de degradação e de abandono do Centro, contando, mesmo que de forma
isolada, com estudos que possibilitam uma continuidade dos projetos pensados para
a área. A valorização da frente ribeirinha na área central da cidade por parte do setor
público vem despertando o interesse do setor imobiliário, com o lançamento de
novos empreendimentos residenciais nas proximidades com vistas para a baía.
4.7 São Paulo (SP) – Planos, Programas e Projetos para a Área Central
O início da acelerada expansão urbana da cidade de São Paulo está
associado ao ciclo cafeeiro e às infra-estruturas que se tornaram
necessárias à sua plena estruturação. Refere-se, aqui, especificamente à
riqueza que os produtores de café acumularam na capital paulista, à
dinâmica que essa riqueza fomentou na economia e à ferrovia constituída
como canal de ligação entre o interior produtor de café e o Porto de Santos
(PINTO; GALVANESE, 2006, p.101).

Até então, o núcleo urbano era conformado pelo “Triângulo” composto pelo
Convento de São Francisco, pelo Convento do Carmo e pelo Mosteiro de São Bento.
Com o advento do ciclo cafeeiro, o núcleo urbano original consegue romper os
limites da cidade colonial e avançar na direção do “cinturão das chácaras” localizado
no perímetro envoltório do referido núcleo, aglutinando essas áreas à malha urbana
em franca expansão e consolidando novos bairros.
Em 1892, com a inauguração do Viaduto do Chá, foi possível transpor o Vale
do Anhangabaú e estabelecer a conexão entre o núcleo original (parte antiga da
cidade) a partir do que viria a ser a Praça do Patriarca e a nova cidade, que mais
tarde seria chamada de Centro Novo. As transformações não paravam de acontecer
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na área central entre o final da década de 1920 e início dos anos 1930, até que em
1941, quando da inauguração da Avenida Ipiranga, o Centro Novo vivenciou um
contínuo processo de consolidação de sua verticalização entre as décadas de 1950
e 1960. Isto propiciou a sua caracterização como região nobre, já que importantes
setores do comércio e lazer aí se instalaram. No início dos anos 1970 o Metrô
começa a ser implantado, respectivamente com as estações República e
Anhangabaú inauguradas em 1982 e 1983.
No limiar dos anos 1970, devido à ascensão e supremacia do capital
financeiro, teve início um processo de deslocamento do setor do capital financeiro de
maior relevância do Centro Histórico para a Avenida Paulista. Vinte anos mais tarde,
a metrópole, outrora industrial e agora, terciária, se expande em direção às Avenidas
Brigadeiro Faria Lima e Engenheiro Luís Carlos Berrini e à Marginal Pinheiros, com
novos edifícios dotados de alta tecnologia, erguidos para abrigar os escritórios
diretivos de grandes corporações que já vinham deixando a Avenida Paulista,
configurando um outro momento do deslocamento do setor de capitais.
Assim, o Centro Histórico da capital perdeu força como marco referencial de
identidade da população paulistana. O esvaziamento de edifícios, a transferência do
comércio de rua mais qualificado para os shopping centers ou para outras regiões
mais valorizadas, possibilitou a ocupação das ruas por uma caótica atividade
informal ambulante. A permanência das atividades já tradicionais na região do
Centro Histórico foi capaz de continuar promovendo o intenso fluxo de pessoas,
como a atividade jurídica (mantida próxima ao Fórum e ao Tribunal de Justiça), as
Bolsas de Valores e de Mercadorias, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco
da Universidade de São Paulo, o Teatro Municipal e o comércio específico das Ruas
25 de Março, José Paulino, Florêncio de Abreu e Santa Ifigênia.
Paralelamente a essa inversão de recursos, tanto o Estado quanto o
município passaram a transferir inúmeros órgãos, empresas públicas e
secretarias para a área central, o que fortaleceu, no âmbito administrativo,
as referências de centralidade e contribuiu com o incremento de dinâmica
urbana na área (PINTO; GALVANESE, 2006: 113).

Anteriormente à década de 1990, acompanhando uma tendência internacional
de revalorização dos centros históricos das metrópoles, teve início um processo que
despertou a atenção dos diversos níveis da administração pública, da sociedade civil
e de segmentos do setor privado interessados no vínculo da imagem de suas
instituições com a área central, como também, aqueles setores com vistas à
valorização do patrimônio imobiliário particular. Os esforços iniciais tinham como
foco uma reordenação da paisagem urbana e intervenções pontuais com o claro
objetivo de se criar equipamentos ligados aos setores de cultura.
Merecem destaque o Projeto Corredor Sé-Arouche no âmbito do programa
Ação Centro da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB); a Sala São Paulo na
Estação Júlio Prestes, a reforma da Pinacoteca do Estado, a transformação do
antigo Prédio do Departamento de Ordem e Política Social (DOPS) em equipamento
cultural e a recuperação da Estação da Luz para abrigar o Museu da Nossa Língua
nos distritos de Santa Cecília e Bom Retiro, por iniciativa do governo estadual; a
implantação do Centro Cultural do Banco do Brasil - em uma antiga agência
bancária do Centro Velho (distrito Sé); uma nova unidade de lazer e cultura do
Serviço Social do Comércio (SESC) num edifício comercial desativado na Rua 24 de
Maio (Centro Novo – distrito República); a Galeria Prestes Maia funcionando como
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filial do Museu de Arte de São Paulo – MASP, ligando a Praça do Patriarca (junto ao
Viaduto do Chá) ao Vale do Anhangabaú.
O Corredor Cultural configurou-se como um plano de ações que visava à
requalificação do sistema de espaços públicos entendidos como ruas, passeios e
praças, segundo um conceito de projeto integral. Conformado ao longo do percurso
que começa na Biblioteca Mário de Andrade (na Praça Dom José Gaspar), segue
pela Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azedo (localização do Teatro
Municipal), Viaduto do Chá, Praça do Patriarca, encerrando-se na Rua da Quitanda,
junto ao Centro Cultural do Banco do Brasil.
É servido por uma completa rede de transportes públicos e por ser o núcleo
do sistema viário radial desenvolvido em São Paulo, conta com uma acessibilidade e
locomoção diversificadas, assim como todo o Centro em geral, mas ressente-se da
oferta adequada de estacionamento para automóveis, devido a quase inexistência
de garagens na maioria dos edifícios. Sabe-se que boa parte do contingente de
transeuntes se desloca a pé pelos núcleos do Centro Velho, Centro Novo e bairros
centrais periféricos a eles.
Outros equipamentos inseridos neste território de intervenção ou lindeiros a
ele, são importantes marcos referenciais da história e memória urbanas da cidade,
tais como: a Ladeira da Memória; o Shopping Light , antigo edifício-sede da Light,
tombado como patrimônio histórico; o edifício Conde Matarazzo, antiga sede das
indústrias homônimas e atual sede da Prefeitura Municipal de São Paulo, bem como
o antigo edifício do Mappin Stores em frente ao Teatro Municipal.
Para que as políticas de requalificação dos espaços urbanos se efetivem de
forma consistente e duradoura, é necessário o envolvimento de diversos atores
personificados nas instâncias do poder público, do privado e da sociedade civil.
Em 1991 durante a gestão da prefeita Luiza Erundina (1989-1992), foi
constituída a organização não–governamental Viva o Centro, patrocinada pelo
Banco de Boston e que atua de maneira mais afinada com os atores privados, além
de abrigar um corpo técnico e um quadro de consultores formado por nomes
expressivos, bons meios de comunicação próprios e uma estratégia de atuação
baseada nas Ações Locais, que são o elo vivo entre a direção e a realidade de cada
lugar.
Já na gestão seguinte, de Paulo Maluf (1993-1996), o Centro não foi de forma
alguma priorizado, sendo que parte substancial do orçamento foi direcionada para o
quadrante sudoeste da cidade, área da cidade historicamente valorizada, em termos
de investimentos públicos e privados, incentivando com isso o fortalecimento de
subcentralidades. Em julho de 1993 dá-se a criação do Programa de Requalificação
Urbana e Funcional do Centro de São Paulo – ProCentro, coordenado pela
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano.
Para Frúgoli Jr. (2000), o ProCentro seria, na perspectiva da Associação Viva
o Centro, o ator público capaz de realizar determinados objetivos, possíveis,
somente, no âmbito deste setor. Desde a sua criação, o ProCentro, congregava
representantes das secretarias municipais com outras entidades, conjugando
esforços públicos e privados visando a requalificação do espaço público e privado,
mantendo a diversidade social e revertendo os processos de deterioração ,
desvalorização e esvaziamento da área central.
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Outras organizações não-governamentais, na contra-mão da Viva o Centro,
como o Fórum Centro Vivo, estão ligadas aos diversos movimentos de moradia
sediados na área central. Desenvolvem importante trabalho na conscientização
destes atores sobre políticas públicas habitacionais em áreas centrais, com foco nas
populações de baixa renda e que exercem ali, na sua maioria, atividades comerciais
de geração de renda. É um velho embate entre as duas associações na guerra
contra a expulsão dos moradores de rua e trabalhadores informais (camelôs) da
região central, cada uma com pontos de vista antagônicos.
Por mais que haja disposição e determinação de cidadãos, entidades e
comunidade em requalificar um centro histórico, essa empreitada, por sua
natureza, não pode prescindir da atuação do poder público, especialmente
do poder local, sobretudo porque a ele compete fazer cumprir o papel
articulador inerente à função do espaço público (PINTO; GALVANESE,
2006: 113).

As Operações Urbanas, já com alguma história na cidade de São Paulo,
também têm sido importantes instrumentos para os projetos de requalificação
urbana, embora sua efetivação se viabilize somente onde há interesses imobiliários
com demanda acima dos limites estabelecidos pela legislação urbanística ordinária.
Os recursos advindos das contrapartidas dos interessados são considerados
recursos extra-orçamentários, vinculados a uma conta bancária de cada Operação.
Recentemente, com a sanção da Lei Federal n. 10.257/2001, denominada Estatuto
da Cidade, passou-se a adotar o termo Operação Urbana Consorciada.
No caso específico da Operação Urbana Centro, a Lei nº 12.349, de
06.06.1997 previu além das “contrapartidas de qualquer natureza, estímulos para
que ramos como os de hotéis, escolas de diferentes níveis, edifícios residenciais e
estacionamentos se instalassem no Centro” (PINTO; GALVANESE, 2006, p.115).
Os casos de adesão foram escassos e os recursos advindos das contrapartidas,
apesar de limitados, foram necessários à complementação dos custos orçamentários
referentes à efetivação das obras do Corredor Cultural.
O programa Ação Centro, iniciado pelo agora extinto ProCentro, obteve uma
vultuosa quantia de recursos financeiros compartilhados entre o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID e a Prefeitura Municipal de São Paulo,
possibilitando um plano grandioso e bastante abrangente nos projetos de
intervenção e requalificação da área central, cuja alavanca principal buscava obter
um melhor aproveitamento da excelente infra-estrutura urbana da área central, bem
como, induzir o seu repovoamento por meio de uma nova forma de interferência nos
problemas habitacionais da metrópole.
Com a coordenação da Administração Regional Sé (AR-Sé , atualmente
Subprefeitura Sé), procurou-se sistematizar, em 2001, um plano que pudesse atuar
de forma coordenada e integrada sobre as diversas ações para a área central da
cidade, surgindo assim, o Plano Reconstruir o Centro. “Como desdobramento do
Plano Reconstruir o Centro, o projeto BID - Monumenta para recuperação do
patrimônio histórico, no Bairro da Luz, foi retomado com participação dos níveis
federal, estadual e municipal” (PINTO; GALVANESE, 2006: 113).
O projeto de requalificação da área central de São Paulo não aparece de fato
como um eixo prioritário do planejamento da cidade, senão na administração
municipal que assume o poder em janeiro de 2001, conduzida pela prefeita Marta
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Suplicy, ligada ao Partido dos Trabalhadores (PT). As prioridades dos governos
municipais anteriores tinham sido orientadas para o quadrante sudoeste, abrigando
os novos centros de negócios que se estabeleceram nas regiões das avenidas Faria
Lima e Berrini.
Em junho de 2001, foi constituída a Comissão de Estudos de Habitação na
Área Central, proposta e presidida pelo Vereador Nabil Bonduki (PT), em uma nova
perspectiva de atuação da Câmara Municipal de São Paulo, objetivando analisar a
situação da área central da cidade, em particular seu esvaziamento econômico,
imobiliário e populacional. Após ouvir em sete sessões técnicas públicas
representantes do poder público municipal e estadual, Caixa Econômica Federal,
movimentos de moradia, ONGs, técnicos e professores universitários, e visitar vários
prédios ocupados por movimentos de moradia na região, concluiu ser fundamental a
implementação de um conjunto de ações executivas e legislativas objetivando
estimular a implantação de empreendimentos habitacionais de iniciativa pública e
privada na área central e consolidada do município de São Paulo.
No âmbito do Plano Reconstruir o Centro, a recomendação da Comissão
reforçava a criação de condições para compatibilizar o processo de recuperação da
área central com o desenvolvimento de um conjunto de programas voltados para a
população de baixa renda que mora e trabalha na região, destacando-se a habitação
de interesse social como forma de garantia da inclusão social.
Na seqüência, formulou-se o Programa Morar no Centro, baseado na
experiência de cooperação internacional com a França, pela positiva articulação dos
bons resultados deste país frente ao trinômio: preservação do patrimônio / provisão
de habitação social / reabilitação de áreas centrais. O Programa Morando no Centro
da Prefeitura do Rio de Janeiro possibilitou também, no plano nacional, vislumbrar
esse tipo de experiência, visto que a capital fluminense foi pioneira no Brasil na
articulação desse trinômio quando se trata de reabilitação de áreas centrais. De fato,
tornar as moradias reabilitadas no centro da cidade acessíveis aos pobres e menos
pobres, constitui-se ainda em um desafio, visto que, esse tipo de intervenção urbana
não faz parte da cultura dos promotores imobiliários brasileiros.
Arantes (2001) conclui que para o desenvolvimento das ações de reabilitação
é necessário precisar os problemas de ordem jurídica e ligados à estrutura da
propriedade, dentre eles, as dificuldades e elevados custos de desapropriação, as
discussões sobre a função social da propriedade, a enorme morosidade de litígios
jurídicos relativos a soluções de heranças ou de propriedades abandonadas.
Instrumentos urbanísticos concernentes à regulamentação do solo e códigos de obra
necessitam discussão quanto às especificidades e contradições locais, bem como é
preciso que as operações de reabilitação se atenham a uma escala que possibilite a
participação dos envolvidos, viabilizando sua implementação e o controle das
intervenções. Faz-se necessária a formação e treinamento dos profissionais, e
também a existência de trabalhos visando ações de educação para o bom uso e
preservação do edifício reabilitado.
Procurava-se assim, através dos referidos programas, particularmente o
Morar no Centro, garantir o desenvolvimento de uma política habitacional que
combinasse a produção de moradias com a preservação do patrimônio arquitetônico
edificado e da identidade sócio-cultural do Centro de São Paulo, fortemente
caracterizado pela convivência entre cidadãos de diferentes estratos sócioeconômicos e do uso residencial com as atividades de comércio e de serviços.
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Um amplo trabalho de análise sócio-econômica e demográfica da população
residente e trabalhadora foi realizado, aos modos do SEADE (Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados) e dos centros de pesquisa das universidades. Foi
proposta também, pela prefeitura, uma revisão da legislação municipal de interesse
social e do Código de Edificações, como também a realização de um rigoroso
recenseamento dos imóveis degradados, ocupados e em processo de litígio.
O problema dos cortiços na cidade de São Paulo já era enfrentado pelo
governo estadual através do Programa de Atuação em Cortiços – PAC, gerido pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, que delimitou as
áreas prioritárias em função das concentrações dos imóveis encortiçados, divididos
em Setores Básicos de Intervenção - SBIs. Os SBIs compreendem nove setores,
definidos pelo Centro Histórico (Sé e República) e pelos bairros do chamado Anel
Intermediário (Santa Cecília, Bom Retiro, Consolação, Bela Vista, Liberdade,
Cambuci, Pari, Brás, Belém e Mooca), com previsão de atendimento de cinco mil
famílias, o que não se efetivou até o presente momento.
Pelo lado da municipalidade, também em parceria com o CDHU, o Programa
de Arrendamento Residencial – PAR, cuja linha de crédito é gerida pela Caixa
Econômica Federal com recursos subsidiados do FGTS, foi implantado na
modalidade de PAR – Reforma que trabalha com a reabilitação de edifícios vazios
na área central, com opção de compra ao final do prazo contratado.
Maleronka (2005) afirma que na cidade de São Paulo, no período
compreendido entre os anos de 1999 a 2003, somente cinco empreendimentos
foram viabilizados, apesar da existência de um considerável estoque imobiliário
formado por edifícios vazios ou semi-ocupados. Segundo a autora, problemas como
o aproveitamento máximo da área dos edifícios em relação a uma excessiva
subdivisão desses em unidades habitacionais, levaram a soluções inadequadas de
projeto bem como da maneira de operacionalização das obras. Ressalta também o
desequilíbrio entre os valores pretendidos pelos proprietários dos imóveis a serem
reabilitados e a pequena margem de lucro oferecida às construtoras, visto que, o
valor limite de financiamento do PAR é baixo, não cobrindo os riscos concretos que
toda obra de reforma apresenta.
Os planos estratégicos de cidade se multiplicaram no cone-sul da América
Latina durante a década de 1990 numa clara tentativa de aproximar o binômio
planejamento e gestão, em contraposição aos planos diretores dos tecnocratas nos
anos setenta e oitenta. Observa-se a grande influência do “modelo Barcelona” nos
planos diretores de diferentes cidades como Buenos Aires, Recife, Porto Alegre e
Rio de Janeiro. Esses planos, em geral, incorporam uma dimensão suplementar: a
dos limites financeiros.
Rivière d’Arc (2006) relata que nos anos de 1990, o Banco Mundial
estabeleceu quatro conceitos como critério da sustentabilidade e da “boa
governança” para o acesso das prefeituras ao mercado internacional de capitais,
mesmo num cenário definido pela crise fiscal e endividamento interno. São eles:
competitividade, qualidade de vida, boa governança, gestão e credibilidade.
O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo instituído pela lei
no13.430 de setembro de 2002, previu a posterior elaboração dos Planos Regionais
Estratégicos através da lei no13.885 de 25 de agosto de 2004. Esses planos foram
elaborados num processo paralelo à revisão da lei de zoneamento, consolidando em
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certa medida a descentralização administrativa no âmbito do planejamento urbano.
Como resultado, foram obtidos 31 Planos Regionais, 1 para cada Subprefeitura.
Todos os Planos Regionais foram elaborados a partir da seguinte estrutura
básica:
•

Políticas Públicas Regionais, com enfoque para os objetivos de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental, Econômico e Social, Humano e de
Qualidade de Vida e Urbano com Qualidade Ambiental;

•

Plano Urbanístico Ambiental, composto pelos Elementos Estruturadores e
Integradores;

•

Uso e Ocupação do Solo.

Segundo Rivière d’Arc (2006), o “espírito” do Plano Estratégico, foi criticado
por alguns por seu “mimetismo tecnocrático” em face das idéias ‘luminosas’ que
circulam fortemente pelo mundo, como: “arquitetura-publicidade” ,em Berlim;
“refuncionalização-participação”, em Barcelona e em outras grandes cidades.
Caminhou-se desta forma para o abandono das grandes operações de infraestrutura e promoção de technourbs e business-centers, em proveito da
recomposição de espaços urbanos integrados e diversificados.
O Plano Estratégico Regional da Sé, apresenta claramente em seus objetivos
uma visão de estruturação do Centro através da intensificação de usos
diversificados. Nesta concepção, entende-se que o Centro está inserido num âmbito
metropolitano de uma cidade mundial. Como decorrência dessa diversificação e
tendo em vista que o Centro já apresenta intensa utilização voltada aos usos de
comércio, serviços e à administração pública, a habitação na área central ganha
destaque como política a ser explorada também para a intensificação dos usos
mistos, principalmente a Habitação de Interesse Social (HIS) no âmbito de sua
promoção associada ao poder público.
No que se refere às ações de requalificação do centro, tem surgido no âmbito
da circulação de idéias, a comparação entre instrumentos e objetivos do PE com
aqueles que foram promovidos na Cidade do México. O primeiro ponto de
aproximação entre os dois planos refere-se à capacidade e um certo fascínio que os
centros (antigos) exercem sobre si mesmos e na cidade como um todo, por permitir
a diversificação de usos e serviços, bem como a “inovação”. O retorno à cidade
possibilita conciliar mundialização e identidade, sabendo-se que é na diversidade
social que essa volta teria sua razão de ser, pois, o centro é também o lugar com
maiores chances para a realização dessa diversidade.
O segundo ponto é de natureza econômica: tanto na Cidade do México como
em São Paulo, a extensão espacial urbana extrapolou vários limites, ocasionando
um alto custo na difusão dos serviços básicos de infra-estrutura, na execução das
vias de acesso, na disponibilidade de terrenos, na “complexidade e custo das
transações intermunicipais”, na perda de controle sobre o urbano e outros mais.
Respeitadas as diferenças histórias das cidades aqui comparadas, o que
deve ser ressaltado é a difusão de um ideário urbanista que freqüentemente apela
para uma “sensibilidade progressista (internacional-identitária-estética)” quando da
composição da imagem das cidades frente ao cenário mundial da globalização e
internacionalização do capital financeiro.
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O alcance ou a importância do que se pretende com o retorno à cidade e da
noção de limite econômico é importante para definir e até diferenciar os planos de
ambas as cidades. De um lado a gentrificação associada a novos hábitos de
consumo ligados ao comércio, à moradia, diversão e outros. Do outro lado, a
possibilidade de se garantir o acesso à moradia digna dentro de um contexto urbano
de diversidade social, econômica e cultural (modos de vida).
Essa diversidade levou a prefeitura da cidade de São Paulo, na gestão de
Marta Suplicy, a ressaltar dois importantes condicionantes que garantissem o acesso
à moradia na área central: a capacitação para a reabilitação e restauração das
edificações, e todo um aparato de instrumentos financeiros voltados para a
população de baixa renda, onde se encontra o índice mais expressivo do déficit
habitacional brasileiro.
Na perspectiva social estabelecida pela referida gestão, o patrimônio
edificado na área central, seria ao mesmo tempo um testemunho histórico do urbano
e passível de ser reabilitado, no atendimento de moradia digna para as camadas
populares. Para que estas camadas pudessem ascender ao centro ou nele
permanecer, seria fundamental a intervenção do poder público municipal.
Uma outra corrente antagônica à essa perspectiva social requer a
requalificação urbana pela intervenção do setor privado (na maior parte das vezes
visando enfraquecer qualquer tipo de regulação sobre o urbano) mediante a
promoção de objetos culturais consumíveis por uma nova classe média cujo padrão
de vida é mais “globabalizado”, mas que estaria à procura de uma identidade cultural
adaptável a ela. Esta corrente credita à municipalidade o papel de promotora de
infra-estruturas e zeladora da segurança, principalmente quando associa o problema
da segurança à presença excessiva de vendedores ambulantes e moradores de rua
na área central.
O chamado que se faz as classes médias para que retornem ao centro, se
viabilizaria de duas formas, ou seja, tornando-se esta parte de um viver urbano mais
diversificado ou apenas uma consumidora de novos padrões de cultura mais
globalizados.
Em janeiro de 2004, a prefeitura municipal passa a ser comandada pelo atual
governador José Serra do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), que de
início imprimiu um “congelamento” nos programas, planos e projetos para a área
central, inclusive do montante de recursos financeiros disponibilizados pelo BID para
os projetos de requalificação do centro da capital paulista. Alguns empreendimentos
viabilizados pelo PAR – Reforma estão sendo concluídos, porém, os instrumentos de
auxílio à moradia, em grande parte, foram suspensos.
Recentemente, no ano de 2006, foi anunciado o Programa Nova Luz,
concebido pela atual gestão, que propõe a revitalização de um perímetro de área do
Bairro da Luz, conhecido como “Cracolândia”, e que abriga um reconhecido nicho do
comércio de eletro-eletrônicos da área central da cidade de São Paulo.
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5. Estudo de Caso: O Bairro da Luz
5.1 Histórico
5.1.1 Origens
As cidades têm alma. Uma alma composta pelas suas características
essenciais, construídas pelos seus cidadãos. Essa alma traduz a história
desses espaços urbanos. Portanto, não pode ser apagada: como luz
eterna, deve permanecer. Assim como deve permanecer sua memória, que
se confunde com os traços de sua história (SOMEKH, 2001: 31).

Os Campos do Guaré, nome advindo de um riacho que existia na mais
tardiamente denominada região da Luz, situava-se ao norte, bem próximo do núcleo
histórico da aglomeração paulistana, e a ”oeste do rio Tamanduateí, em seu trecho
final, próximo à desembocadura no rio Tietê” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001: 139). Sua
localização era bastante privilegiada devido à planura de seu relevo que oferecia
excelentes áreas de pastagens ocupadas por criadores de gado e mulas desde o
século XVI, o que tornava o local valorizado. Um importante caminho conhecido
como o Caminho do Guaré ligava o centro da cidade ao Rio Tietê e no final desse
caminho começava a estrada para Minas Gerais, cruzando a Cantareira em direção
a Bragança Paulista.
Pouco antes do ano de 1600, no Caminho do Guaré foi erguida uma capela
em devoção a uma santa portuguesa: Nossa Senhora da Luz. “No século XVIII,
essa grande extensão plana começou a ser aproveitada para usos institucionais que
não mais cabiam na estreita colina sobre a qual se erguia a cidade” (CAMPOS
NETO, 2001: 84). A faixa de terrenos públicos abrangendo um raio de meia légua
ao redor da cidade era denominada de rossio e administrada pela Câmara, sendo
que alguns foram aproveitados para sediar usos institucionais de maior porte.
Simões Jr. e Righi (2001) descrevem que relatos de época informam que da
ermida da Luz até o rio Tietê havia uma várzea pantanosa, que ao ser inundada
pelas águas da estação das chuvas transformava-se num lago. Como solução foi
construído o Aterrado de Santana (obra iniciada no começo do século XVIII e
concluída no primeiro quartel do século XIX), pois, no período compreendido entre
os séculos XVI e XVIII, para se ir do centro de São Paulo à aldeia jesuítica de
Santana, ou se navegava pelos rios Tamanduateí e Tietê, ou se tomava um precário
caminho que descia do largo de São Bento em direção ao rio Tietê (atual rua
Florêncio de Abreu). Essa importante obra municipal foi completada pela construção
de duas pontes: a Ponte Pequena, sobre o rio Tamanduateí, e a Ponte Grande de
Nossa Senhora da Luz, sobre o Rio Tietê.
Ainda segundo os mesmos autores, na segunda metade do século XVIII, a
uma irmã, moradora do Recolhimento de Santa Tereza e conhecida por suas visões
místicas, foi revelado o desígnio de fundar um recolhimento para mulheres na cidade
de São Paulo. Em 1774, o então governador da capitania de São Paulo, Morgado
de Mateus, destinou os terrenos em volta da capela da Luz para a construção do
Convento da Imaculada Conceição da Luz (mais conhecido como Mosteiro da Luz),
concluído em 1830 sob a liderança do Frei Antônio de Sant’Anna Galvão. No
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Convento, as monjas da ordem concepcionista de Imaculada Conceição viviam
isoladas, em voto de permanência perpétua e mesmo após a sua morte deveriam
ser enterradas no próprio cemitério ali construído.
O Convento foi edificado com espessas paredes de taipa de pilão, janelas em
arco abatido - próprios do estilo colonial - e sua planta se estendia por quatro alas
formando uma quadra, sendo que dois frontões, “um em cada fachada: o primeiro e
mais importante na época, voltado para o centro da cidade, e o outro enfeitando a
fachada virada para o Caminho da Luz” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001: 140)
caracterizavam sobremaneira o edifício. Fazia-se necessário um terreno muito
grande que pudesse abrigar um pomar, uma horta além do próprio cemitério para as
monjas, o que resultou na extensão do seu lote até as margens do rio Tamanduateí.
No ano de 1988, o Mosteiro da Luz foi classificado como Patrimônio Cultural da
Humanidade pela Unesco, por ser o mais importante monumento arquitetônico
remanescente do período colonial da cidade de São Paulo e também um dos mais
importantes do bairro da Luz.

Figura 1: Vista do Mosteiro da Luz, avenida Tiradentes, São Paulo, 2007.

Ainda no século XVIII, a área em frente ao convento transformou-se em uma
grande área para exercícios militares. Vizinha a esta esplanada, outra grande gleba
foi destinada à formação de um jardim botânico, o Jardim da Luz, aberto ao público
em 1825. Outros dois edifícios, já no século XIX se tornaram vizinhos ao convento.
Ao norte do Jardim da Luz, quase em frente ao convento, um hospital militar que
nunca foi concluído, onde, ao invés disso, por volta de 1840, instalou-se a primeira
penitenciária de São Paulo: a Casa de Correção. Em 1853, foi erguida ao sul do
convento, uma grande construção para abrigar o Seminário Episcopal e o Ginásio
Arquidiocesano, cuja capela paroquial que integra o Seminário, é hoje a Igreja de
São Cristóvão.
Da ocupação da região da Luz, durante o século XIX, não existe mais a
esplanada dos militares, que hoje é a avenida Tiradentes. A região já não conta
mais com a Casa de Correção, desativada e demolida no século XX, restando
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apenas um arco ladeado por colunas e encimado por frontispício que enquadrava o
portão de acesso à cadeia. O conjunto do seminário constitui um dos mais
importantes legados remanescentes da São Paulo imperial, embora seus jardins, já
desaparecidos, formassem uma massa verde característica da região, juntamente
com o Jardim da Luz e os pomares do convento. Atualmente, esta edificação
encontra-se degradada e sua arquitetura original de estilo colonial foi encoberta
após a reforma que a re-estilizou, com a imposição de uma linguagem eclética e
acadêmica – inclusive com o acréscimo de um torreão com cúpula na esquina –, já
na virada do século XX.
O padrão vigente de ocupação do solo – grandes usos institucionais e
religiosos entremeados por áreas verdes – prevaleceu até a segunda metade do
século XIX e foi responsável pela permanência de consideráveis glebas e terrenos
públicos na região. Até a década de 1890, a região da Luz era um arrabalde
bucólico, com uma vasta extensão de terrenos vazios sobre a qual se destacavam
algumas grandes construções, como a Faculdade de Direito inaugurada em 1827. A
urbanização ainda era incipiente, mesmo no eixo da atual rua Florêncio de Abreu e
os arredores são ocupados por chácaras.
Esse perfil horizontal contrastava com o núcleo histórico de São Paulo,
recortado por morros e ladeiras. “A configuração urbana da área da Luz se
consolidou com a definição do espaço urbano mais amplo da cidade: Campo ou
Comércio da Luz, que posteriormente daria origem à avenida Tiradentes” (SIMÕES
JR; RIGHI, 2001: 143). Em 1841, grandes marcos arquitetônicos implantados na
região já eram merecedores de destaque, como: “o Jardim Público, o Mosteiro da
Luz, um espaço para feiras e competições a cavalo, o Aterrado de Santana e o
hospital dos Lázaros, próximo ao rio Tamanduateí” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001: 143).
Os traços da ocupação colonial e imperial formam apenas um aspecto do
acervo urbanístico da Luz. Em 1868 ocorre uma ocupação urbana de modo mais
intensa propiciada pela abertura de arruamento secundário.
O crescimento
propiciado pela cultura cafeeira leva a construção da ferrovia, ainda nessa década,
que será o “elemento definidor da enorme importância que esta área adquirirá na
cidade” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001: 143).
No ano de 1881, a área da Luz apresenta-se consolidada, com seus
principais equipamentos institucionais e o casario já ocupando a frente da avenida
Tiradentes, em consonância com o mesmo período da grande expansão econômica
vivenciada pela cidade de São Paulo, que resultou na quase duplicação de sua
população ao longo daquela década. Datam dessa época, o início do povoamento
do Bom Retiro e, paralelamente, o primeiro loteamento de alto padrão da cidade,
realizado pelos alemães Glete e Nothmann: o bairro dos Campos Elíseos. Pela
proximidade às estações ferroviárias, esse local foi muito procurado pela elite
enriquecida pelo café para abrigar seus palacetes, influenciando a reprodução desse
padrão imobiliário por parte dos proprietários das antigas chácaras que enxergaram
nele uma excelente oportunidade financeira.
Bairros populares com a função de abrigar a população operária da cidade se
beneficiaram do traçado das ferrovias e foram se instalando ao longo dessas. “O
processo de suburbanização se afirma, pulverizando a mancha urbana e gerando
grandes vazios, orientados pela estrutura ferroviária e pelos principais acessos da
metrópole nascente” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001: 144). A consolidação quase
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definitiva do arruamento do bairro, com a ocupação da várzea dos rios Tamanduateí
e Tietê, se desdobra com a ocupação do Pari e do Canindé.
Com a inauguração da ferrovia da Cantareira em 1887, cuja finalidade era a
de transportar o material necessário à construção de um duto de 14 quilômetros para
o abastecimento do reservatório da Consolação – posteriormente aproveitada para o
transporte de passageiros - definiu-se um novo e importante eixo de
desenvolvimento urbano do bairro, ao longo das atuais avenidas Cruzeiro do Sul e
Cantareira em direção ao norte, ultrapassando o rio Tietê.
O prolongamento das ruas Helvétia e José Paulino entre os anos de 1884 e
1886, ligando a Luz ao bairro da Barra Funda, bem como o rebaixamento dos trilhos
da São Paulo Railway, executado entre 1895 e 1900, marcam a urbanização do
bairro, gerando uma barreira que sobrecarrega a avenida Tiradentes, dificultando
sua integração com o centro.
5.1.2 O Impacto Econômico da Cafeicultura e o Legado da Ferrovia
Em 1867, a inauguração da linha Santos-Jundiaí da São Paulo Railway,
primeira estrada de ferro paulista, abriu caminho a uma nova etapa do
processo de urbanização. Chegava ao fim a tranqüilidade daquela São
Paulo modesta e provinciana, pontuada por igrejas e rodeada de chácaras
(CAMPOS NETO, 2001: 89).

A partir de meados da década de 1860, a cultura do café que desde os anos
de 1810 ocorria no Rio de Janeiro, alcançou a divisa com São Paulo, particularmente
pelas cidades de Bananal, São José do Barreiro e Areias, chegando ao Vale do
Paraíba. O solo fértil permitiu que outros campos fossem explorados como os de
Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos e por último São Paulo em direção
ao interior, atingindo Jundiaí e Campinas.
“Nessa época, o transporte de cargas na província de São Paulo era realizado
por tropas de mulas conduzidas por tropeiros” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001: 145). O
café, ensacado e transportado no interior de balaios presos nos animais, seguia em
extenuante viagem das fazendas até o porto de Santos, com trechos do caminho
muito difíceis quanto à sua transposição como, por exemplo, a travessia da Serra do
Mar - calçada com lajedos de pedra que se tornavam extremamente escorregadios
quando das constantes chuvas - bem como o perigo constante de deslizamento das
encostas e os freqüentes acidentes que impediam sobremaneira o tráfego. “A
cidade de São Paulo era ponto de passagem obrigatório das tropas vindas do
interior, daí a presença de importantes pousos como o da Água Branca e o do
Bixiga” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001: 146).
Comprometida estava a expansão do café e a exportação de outros produtos,
como o algodão para o Oeste paulista, pois, o sistema de transporte tornara-se
oneroso e ao mesmo tempo precário. Urgente era a necessidade de se escoar a
produção de maneira moderna, restando não outra alternativa senão a construção
de uma ferrovia. Nasceu assim a São Paulo Railway Company Limited, organizada
em Londres no ano de 1860, que passou a ser conhecida na província de São Paulo
como a Companhia Inglesa, mais tarde, Companhia Paulista. O objetivo principal
era construir uma estrada de ferro unindo Santos à Jundiaí, principal centro cafeeiro
do interior paulista.
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Em 1865, era possível ir de Santos a São Paulo por esta ferrovia, sendo que
foram necessários mais três anos para se completar a ligação com a cidade de
Jundiaí. Em 1872 foi a vez da cidade de Campinas, criando assim as condições
necessárias e favoráveis à expansão da produção cafeeira, incluindo-se as fazendas
localizadas pelos sertões além de Rio Claro. Campos Neto (2001) relata que o
traçado dos trilhos dentro do município foi definido em função da presença dos
terrenos planos e secos, cruzando os bairros da Mooca, Brás, Pari, Luz, Barra
Funda e Lapa.
Nos anos seguintes, várias companhias ferroviárias foram organizadas para
atender o escoamento do café de outras regiões produtoras. Nasceram as ferrovias
Sorocabana, Ituana, Mogiana e Bragantina, que de uma forma ou de outra, uniam-se
aos trilhos da Companhia Inglesa, convergindo para o mesmo ponto de parada: a
Estação da Luz. Inicialmente, era uma pequena edificação de dois andares com
cinco janelas em cada pavimento, mas suficientemente capaz de exercer um grande
impacto e valorização em todo o bairro da Luz, gerando na administração pública
interesse em realizar obras de melhoria nesta porção norte da cidade.

Figura 2: Vista do prédio da Estação da Luz, São Paulo, 2007.

Mais tarde, com a construção da Estação Sorocabana nas vizinhanças da
Estação da Luz, foi possível ligar São Paulo às cidades de Barueri, São Roque,
Mairinque e Sorocaba, incluindo-se também a fábrica de ferro Ipanema.
A presença de todos esses equipamentos ferroviários foi fundamental para a
consolidação das profundas mudanças que a área viria a sofrer, bem como a cidade
de São Paulo que servia quase que exclusivamente como sede administrativa da
província e da Faculdade de Direito. A convergência das linhas ferroviárias
“possibilitou a centralização do comércio e a transferência dos fazendeiros para a
capital”, que fugiam das “epidemias de febre amarela em Campinas e Santos, a
partir de 1880” (CAMPOS NETO, 2001: 90). Até o final do século XIX, o entorno
próximo das estações teve seu perfil caracterizado como o de um centro de
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comércio diversificado e de serviços de apoio ao viajante, contando com hotéis e
restaurantes.
Entre 1872 e 1875, durante a administração do presidente da província, João
Teodoro Xavier, “a cidade ganhou suas primeiras linhas de bondes puxados a burro,
as ruas foram calçadas com paralelepípedos e iluminadas a gás (...) e o Jardim da
Luz foi transformado em um parque à européia, com quiosques e estátuas”
(CAMPOS NETO, 2001: 90). “Na virada do século, o bairro da Luz é um dos mais
bem atendidos por infra-estrutura da cidade, com iluminação e energia elétrica, rede
de água e esgoto, bem como transporte coletivo por bondes” (SIMÕES JR; RIGHI,
2001: 147) .
“Para atrair a ocupação residencial, João Teodoro promoveu a articulação
viária das zonas de expansão da cidade, ligando-as ao centro, aos equipamentos
urbanos, espaços verdes e às estações ferroviárias, entre elas a Estação da Luz”
(CAMPOS NETO, 2001: 90). Essa interligação foi possível com a concepção de um
circuito viário abrangendo as ruas do Pari, do Gasômetro, Frederico Alvarenga, Sete
de Abril, do Arouche, Helvétia e a principal delas, ligando a rua Helvétia ao Pari: a
rua João Teodoro.
O conjunto formado pela área da estação, o Jardim da Luz e a rua João
Teodoro, constituiu uma importante intervenção urbanística na década de 1870,
“descrito muitas vezes como a segunda fundação de São Paulo, em virtude do papel
crucial dessas intervenções na afirmação do potencial de desenvolvimento da capital
paulista” (CAMPOS NETO, 2001: 91).
5.1.3 A “Capital do Café”
O modelo urbanístico idealizado por João Teodoro para a “capital do café”
continuaria a ser almejado no decorrer das décadas seguintes, caracterizado por
um centro comercial sobre a colina histórica da cidade (o “triângulo” formado pelas
ruas Direita, São Bento e 15 de Novembro), ladeado por confortáveis bairros
residenciais equipados com praças e jardins europeizados, palacetes e prédios
públicos ao gosto da arquitetura eclética. Uma capital servida por ferrovias, linhas
de bonde, escolas, quartéis, edifícios governamentais, teatros. “Tal modelo ignorava
a outra cidade que surgia a seu lado: fábricas, chaminés, cortiços, terrenos baldios e
casinhas em loteamentos precários” (CAMPOS NETO, 2001: 92).
Esse contraste entre a cidade ideal e a real que estava em franco processo
de urbanização pode ser visto claramente na região da Luz. De um lado, as grandes
áreas verdes e os conjuntos institucionais e de outro as casinhas – em terrenos de
padrão modesto e popular - ambos relacionando-se ”à presença da ferrovia, que
funcionava ao mesmo tempo como porta de entrada da cidade e como barreira a
acessibilidade da região” (CAMPOS NETO, 2001: 94). Pequenos investidores
privados construíram casinhas em renque e vilas, ocupando o miolo das quadras,
elementos característicos da urbanização paulistana que ainda sobrevivem no
bairro, mantendo o arranjo e volumetrias originais, embora alguns já
descaracterizados pela ocupação comercial.
Em 1895, o governo resolveu negociar a renovação do contrato de concessão
da Companhia Paulista, exigindo para tal, obras de modernização na linha, a
construção de uma nova estação na Luz – à altura do progresso da capital paulista –
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e o rebaixamento dos trilhos em relação ao nível da rua, melhorando o acesso à
zona norte através da construção de pontilhões.
O projeto monumental, os materiais e componentes construtivos da nova
Estação da Luz vieram da Inglaterra, pois, o edifício seria o símbolo e a prova da
prosperidade advinda do café, tornando-se o principal marco da cidade que crescia,
ainda predominantemente de maneira horizontal, garantindo à torre da estação, o
domínio do cenário urbano. A centralização do transporte na Estação da Luz
estruturou um quadro econômico que permitia ao mesmo tempo unir as regiões
interioranas produtoras de café ao Porto de Santos como também a chegada das
mercadorias, modos de vida e padrões de consumo importados da Europa.
O bairro da Luz ainda ganharia outra imponente estação ferroviária, dessa
vez, construída pela Estrada de Ferro Sorocabana, pertencente ao governo do
Estado. Após conseguir o direito de implantar uma linha ligando o interior a Santos,
logo foi encomendado o projeto ao arquiteto Christiano das Neves – expoente da
arquitetura acadêmica em São Paulo – que rivalizasse com a monumental Estação
da Luz. As obras foram iniciadas em 1926 e devido a crise financeira mundial de
1929, que trouxe profundos abalos à cultura nacional exportadora de café, ocorreu a
interrupção e nova adequação do projeto e obra a um uso mais modesto, o de
terminal das linhas suburbanas.

Figura 3: Vista da antiga sede da Estrada de Ferro Sorocabana, atual Estação Júlio Prestes, São
Paulo, 2007.

Segundo Simões Jr. e Righi (2001), a população paulistana que somava
31.000 habitantes no ano de 1872, atingia, na virada do século XIX, a extraordinária
marca de 239.934 habitantes, registrando um crescimento superior a 700% em
pouco mais de 25 anos. Como primeiro impacto deste vertiginoso crescimento
populacional que se deslocara para a cidade – nessa época, 50% da população
municipal era de imigrantes italianos - registrou-se a proliferação de novos
loteamentos em direção à periferia (loteamento das chácaras circundantes a cidade),
bem como se deu a super ocupação das habitações a fim de abrigar os
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trabalhadores urbanos-particularmente naquelas situadas nos bairros mais
populares. São Paulo conhece nessa época uma nova maneira de se moral mal: o
cortiço.
Nessa dinâmica de expansão territorial, Simões Jr e Righi (2001) relatam que
o eixo da ocupação dos trilhos das ferrovias tornou-se um elemento indutor para a
ocupação de amplas áreas nas vertentes leste, norte e oeste da cidade. Nessas
duas últimas vertentes, norte e oeste, foram loteadas as chácaras das Palmeiras
(originando o bairro de Santa Cecília), a do Campo Redondo (bairro dos Campos
Elíseos e parte de Santa Ifigênia), a do Marechal Arouche (bairro da Vila Buarque), a
do Chá (Centro Novo), as do Souza Barros e do Brigadeiro Tobias (entre a Praça do
Correio, o Paissandu e a Estação da Luz), e a do Carvalho (parte da Barra Funda e
Bom Retiro), entre outras.
Simões Jr e Righi (2001) atestam também, a importância da presença das
estações ferroviárias Luz e Sorocabana para o desenvolvimento do setor norte,
especialmente para os dois mais importantes eixos de ligação da Luz com o centro,
ou seja, as ruas Florêncio de Abreu e a Brigadeiro Tobias. A fixação das mais
importantes famílias da cidade ao longo dessas ruas, permitiu que fossem edificadas
suntuosas moradias, especialmente os palacetes, que aderiram aos estilos
arquitetônicos tão em voga no último quartel do século XIX: neoclássico, eclético,
normando (amplamente usado nas tipologias dos chalés). Para aqueles que
desembarcavam na Estação da Luz, estas duas ruas espelhavam a opulência das
classes mais abastadas da cidade concretizada no ideário da arquitetura doméstica.
Na Luz, embora os galpões e fábricas sejam poucos, dois empreendimentos
imobiliários voltados para a habitação, um destinado a classe operária e outro a
classe média merecem destaque. O primeiro materializou-se na construção da Vila
Economizadora por uma sociedade de capitalização em 1907 com fins rentistas, o
segundo, a Vila Inglesa, adotou o estilo normando para suas casas que
aproveitavam a área sob o telhado cerâmico de acentuada inclinação. Ambos os
conjuntos são possuidores de grande qualidade urbanística.
Mas a cidade industrial, com suas chaminés e loteamentos precários,
estava fadada a prevalecer sobre a capital do café. Essa virada tomou
corpo a partir de 1930, com a verticalização e a priorização do
deslocamento por meio do automóvel – princípios emblematizados pelo
Plano de Avenidas de Prestes Maia, publicado no mesmo ano em que a
Revolução de 1930 derrubava a oligárquica República Velha, que havia
prosperado em virtude da economia cafeeira (CAMPOS NETO, 2001: 89).

5.2 Os Marcos Urbanísticos e Arquitetônicos da Luz
Mesmo após a inauguração da Estação da Luz, segundo relatou o historiador
Antônio Egídio Martins, o referido Caminho da Luz mais se assemelhava a um pátio
de fazenda, pois, as criações de porcos, galinhas e até mesmo cavalos e algum
gado eram permanentemente mantidos soltos por seus moradores.
O Caminho da Luz, ainda por volta de 1875, era o principal logradouro ao
longo do qual o bairro da Luz se organizava, servindo de conexão entre a cidade e o
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rio Tietê, de onde partia a estrada para Minas Gerais através da Cantareira.
Aproximadamente com dois quilômetros de extensão, continha em seu trajeto o
Jardim Público, o Seminário Episcopal e a Casa de Correção.
O Jardim da Luz
Inicialmente criado como Jardim Botânico no último ano do século XVIII pelo
governo provincial, somente em 1825 foi aberto ao público e por ordem de lei, na
década seguinte, teve seu nome mudado para Jardim Público da Luz.
Em 1860, em doação à Companhia Inglesa de 44 metros da frente do seu
terreno pelo governo provincial para a construção da Estação da Luz, o Parque
Público da Luz sofreu sua primeira descaracterização paisagística com a remoção
de inúmeras figueiras de grande porte, mesmo sob os protestos da população.
Compensando tal perda de área, entre os anos de 1868 e 1869, o jardim foi
beneficiado com reformas e melhorias que garantiram a instalação de um chafariz no
centro da praça. Já no governo seguinte, o de João Teodoro, tornou-se o parque
mais bem cuidado da cidade, amplamente freqüentado. Este governante não
solucionou somente o problema crônico de abastecimento de água do parque e da
alimentação de seu tanque central, que foi embelezado por estátuas representativas
das quatro estações do ano, como novas espécies de árvores foram plantadas e por
fim, a construção de um mirante em forma de torre circular que foi apelidado de
“canudo do doutor João Teodoro”.
Mais uma vez, na última década do século XIX, logo após a proclamação da
República, o jardim sofreria nova mutilação de sua área, quando da construção do
Grupo Escolar Prudente de Morais e do Liceu de Artes e Ofícios, um grandioso
edifício iniciado em 1897 e ocupado em 1900 antes do término da construção.
Faltaram a decoração da fachada e dos interiores, pórticos e a cúpula que deveria
coroar o conjunto. Partes do edifício foram cedidas à Pinacoteca do Estado e à
Escola de Belas-Artes a partir do ano 1920. A implantação dessas duas edificações
ocorreu de forma fragmentada e desarticulada em relação ao eixo da avenida
Tiradentes, contribuindo para tirar a visibilidade do parque, porém, “mais uma
vocação era estabelecida no bairro: a de centro das artes” (CAMPOS NETO, 2001:
93).
O escritório do arquiteto Ramos de Azevedo foi responsável pela maior
parte das edificações institucionais paulistas na República Velha. Sua obra
está presente de maneira marcante na Luz, conferindo à região um lugar
especial na história arquitetônica da cidade (CAMPOS NETO, 2001: 92).

Além da nova vocação artística, somou-se a esta, “em 1894, uma face técnica
e científica, com a criação da Escola Politécnica de São Paulo” (CAMPOS NETO,
2001: 93). O solar do marquês de Três Rios, na esquina da avenida Tiradentes com
a rua Três Rios, foi adquirido para a instalação da escola - um extenso terreno,
quase uma chácara suburbana - que permitiria sediar as novas e futuras instalações.
Outros dois edifícios foram construídos ao lado do solar para o conjunto da
Politécnica, em frente ao qual foi mantido um espaço livre e arborizado, a atual praça
Fernandes Prestes.
“O conjunto da Politécnica traz a memória de um período seminal da
engenharia paulista” (CAMPOS NETO, 2001: 93). Na primeira metade do século
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XX, a modernização da cidade pelas ferrovias, energia elétrica, construção civil,
saneamento e industrialização foi protagonizada pelos diversos engenheiros que ali
se formaram. Também teve início o ”debate urbanístico em São Paulo, com a
participação de professores como Victor Freire, Ulhoa Cintra, Anhaia Mello e Prestes
Maia” (CAMPOS NETO, 2001: 93).
Simões Jr e Righi (2001) relatam que durante os anos de 1899 a 1910, na
gestão de Antônio Prado, o jardim teve seu paisagismo reabilitado por novas
espécies de árvores exóticas nativas da África, China e Oriente Médio, muito em
moda na época. Equipamentos arquitetônicos como coretos e outros foram
instalados para as promenades da elite paulistana, que nessa época freqüentava
com quase total exclusividade o parque.
Com a construção do Parque da Água Branca, no final dos anos 1920, parte
das atividades que aconteciam no Jardim da Luz foi transferida para aquele,
propiciando um início de decadência do jardim. Na virada do milênio, novas obras
com enfoque para a recomposição vegetal e reforma dos equipamentos de recreio
existentes, permitiram a localização da canaleta que corria a céu aberto, construída
por João Teodoro, cuja finalidade era “alimentar o lago do parque com a água
proveniente do tanque Reúno, localizado no Bixiga e que chegava até lá por
gravidade” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001: 150).
O Seminário Episcopal
Construção assobradada em estilo colonial, erigida com espessas paredes de
taipa de pilão, ostentando inúmeras janelas e um telhado com largos beirais, foi
inaugurado em 1856 pelo bispo Dom Antônio Joaquim de Mello. Ao centro da
construção, “ficava a igreja de São Cristóvão, dividindo o conjunto em duas alas:
uma ao norte, onde se situava o Colégio Arquidiocesano, e outra ao sul, onde ficava
o seminário propriamente dito” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001, p.150). Aos fundos da
construção, uma extensa área arborizada.
Por ocasião das remodelações estilísticas empreendidas em todos os
edifícios públicos no início do século XX afim de enquadrá-los dentro do estilo
eclético, essa construção passou por uma reforma com “platibandas substituindo os
beirais, torreões nas extremidades da fachada e frontões triangulares sobre as
janelas. Na década de 1920, parte do seminário foi demolida para a abertura da rua
25 de janeiro” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001, p.150). Subsistindo até os dias de hoje,
destina parte do térreo para lojas especializadas no comércio de vestidos de noiva
na famosa rua São Caetano. É um bem imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico
Municipal, sendo que recentemente a igreja foi toda restaurada numa parceria com a
iniciativa privada.
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Figura 4: Vista do antigo Seminário Episcopal, avenida Tiradentes, São Paulo, 2007.

A Casa de Correção
Entre os anos de 1837 e 1852, foi erigido o principal presídio da cidade,
construção esta em taipa de pilão que subsistiu até o ano de 1972, quando foi
demolida, restando apenas um arco pleno em pedra de cantaria, construído em
1930, que enquadrava o portão da cadeia. A Casa de Correção, foi construída
quase em frente ao Mosteiro da Luz, em cujo terreno haveria um hospital militar, que
nunca foi concluído.

Figura 5: Arco ladeado por colunas que enquadrava o portão da Casa de Correção, avenida
Tiradentes, São Paulo, 2007.
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As chácaras
No final do século XIX, o bairro da Luz ainda não estava completamente
urbanizado.
Com o advento da ferrovia, muitos engenheiros ingleses se
estabeleceram na região, morando todos em chácaras.
A chácara do engenheiro norte-americano, Charles Dulley, especializado na
construção de túneis e que trabalhava na transposição da serra do Mar se
destacava não somente pelo casarão assobradado mas também pelo grande lago
na entrada e um campo de futebol, onde se realizou a primeira partida desse
esporte, visto que o famoso inglês, Charles Miller, era seu primo e o havia
presenteado com uma bola.
No antigo Caminho da Luz, entre os rios Tamanduateí e Tietê, ladeada por
antigas figueiras e coqueiros, ficava a chácara da Floresta. Era um local muito
procurado pela população para as atividades de recreação e prática da pescaria às
margens do rio Tietê, povoado que era de peixes e sem nenhuma poluição.
5.3 Apogeu e Decadência
O final do século XIX até a década de 1930 foi a época áurea do bairro da
Luz. Construção de diversos edifícios monumentais, remodelação e transformação
da avenida da Luz num grande boulevard arborizado e calçado foram importantes
realizações que contribuíram para a caracterização deste período.
A República Velha (1899-1930), pelas mãos de seus governantes, teve papel
importante na intenção de se criar uma nova imagem de cidade civilizada para São
Paulo. “Paris era a referência urbana de onde provinha toda a influência cultural e
estética dos republicanos... Edifícios com feições coloniais são reformados e suas
fachadas transformadas em estilo classicizante ou eclético” (SIMÕES JR; RIGHI,
2001: 158). Destacam-se os novos edifícios construídos segundo essa nova ordem
estética, na sua maioria, projetados por Ramos de Azevedo – principal arquiteto de
edifícios públicos desse período – citando os prédios do quartel da Força Pública, do
Grupo Escolar Prudente de Morais, da Escola Politécnica e do Liceu de Artes e
Ofícios, hoje Pinacoteca do Estado.
A ocupação do bairro de Campos Elíseos, empreendimento bem-sucedido
datado de 1878 para abrigar os casarões dos barões do café paulistas, afirmando-se
como o mais elegante da cidade.
Em 1901, durante os anos de apogeu que se deu a conclusão da nova
Estação da Luz, “uma monumental estrutura de 150 metros de comprimento que
cobriu um grande pátio todo em escavação. O edifício foi projetado na Inglaterra –
de onde foram trazidos todos os seus elementos construtivos...” (SIMÕES JR;
RIGHI, 2001, p.158). Tornou-se um edifício-marco na paisagem horizontal da cidade
devidamente assinalado pela sua torre, cujo simbolismo e significância, era como um
atestado da cidade que havia se transformado na “metrópole do café”.
O acelerado ritmo da expansão urbana da cidade já não era favorecido pela
vertente norte, “totalmente loteada e ocupada com os bairros de Santa Ifigênia, Pari
e Bom Retiro. A intensa presença de cortiços, principalmente neste último bairro, foi
alvo de “focos de epidemia que assolaram a cidade nos anos de 1892 e 1917”
(SIMÕES JR; RIGHI, 2001: 159). Os rios Tamanduateí e Tietê que transbordavam e
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alagavam grandes áreas da planície da Luz nas estações chuvosas também
contribuíram para barrar esta expansão urbana.
Tantas dificuldades fizeram com que o bairro fosse perdendo importância
para outras partes da cidade, cujo desenvolvimento caminhava para as vertentes
oeste e sul.
A conexão estabelecida pela inauguração do viaduto do Chá, em 1892,
permitiu a ligação do centro da cidade com a Praça da República. Ficava viável o
surgimento de novos empreendimentos urbanos, merecendo destaque o bairro de
Higienópolis, de alto padrão e o principal deles. Nas duas primeiras décadas do
século XX, o foco principal das intervenções urbanísticas voltou-se para a Avenida
Paulista e Jardim América, nas vertentes oeste e sul da cidade.
O advento do automóvel, como alternativa de transporte individual, e do
ônibus e do bonde, como alternativa de transporte coletivo, fortaleceu o
processo de expansão horizontal da cidade e a prevalência do transporte
rodoviário sobre o ferroviário. Assim, ao declínio da ferrovia no Brasil
associou-se diretamente a decadência do bairro da Luz (SIMÒES JR.;
RIGHI, 2001: 159).

Décadas depois, a Estação da Luz assumiu outra função: a de integrar-se ao
sistema metropolitano de transporte de passageiros – os trens suburbanos –
contribuindo para a popularização da região.
O Plano de Avenidas de Prestes Maia, implantado entre as décadas de 30 e
60, adotava a prática “rodoviarista que privilegiava a construção de avenidas radiais
e perimetrais, fortalecendo o eixo viário norte-sul (avenidas Anhangabaú e
Tiradentes)” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001: 159). A função de passagem e fluidez do
tráfego foi privilegiada em detrimento da acessibilidade local.
A avenida Tiradentes passou a integrar o “Sistema Y”, espinha dorsal do
sistema paulistano, cujas pernas – as avenidas 9 de julho e 23 de Maio – se
unem no Anhangabaú e desembocam nas avenidas Prestes Maia,
Tiradentes e Santos Dumont, atravessando o Tietê na ponte das Bandeiras
e chegando à zona norte. Com sua largura e movimento, a nova avenida
Tiradentes prejudicou ainda mais o ambiente da região (CAMPOS NETO,
2001: 98).

A partir da década de 1940, a Luz ficou em posição secundária no panorama
metropolitano, à medida que os investimentos tomavam outros rumos, acentuandose a ocupação do bairro por usos menos valorizados, tirando partido das
especificidades da região: hotéis baratos junto às estações, pequeno comércio, loja
de uniformes próximo aos quartéis e de vestidos de noivas na rua São Caetano.
“A questão social do bairro sempre esteve associada ao papel de portal da
cidade com uma população imigrante e migrante em busca de moradia e
integração urbana” (SIMÕES JR; RIGHI, 2001: 160).

A conclusão das obras do metrô no ano de 1974 com a implantação das
estações Luz, Tiradentes e Armênia (ex-Ponte Pequena) na área não trouxe
mudanças substanciais, embora tudo indicava que o bairro da Luz voltaria a ser um
espaço atrativo aos investimentos e empreendimentos imobiliários. Mesmo com a
transferência da rodoviária em 1892 para o Terminal Tietê, não se conseguiu barrar
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o processo de reversão de decadência da área. “Ainda assim, o bairro da Luz
constitui um ponto excepcional de interseção intermodal de transporte público...
“(SIMÕES JR; RIGHI, 2001, p.161).
5.4 Tentativas de Recuperação
Na década de 1990, a ferrovia sofre mudanças radicais: é privatizada e
integra-se ainda mais ao metropolitano. A construção da passagem de nível
Tom Jobim transforma parte da avenida Tiradentes em arremedo de via
expressa. Apesar de sua longa e importante história, parece que deixamos
de compreender o papel urbanístico do bairro da Luz (SIMÕES JR.; RIGHI,
2001: 160).
Conseqüentemente, sucederam-se iniciativas e propostas de conservação
de uma herança única na cidade. A trajetória da Luz passou a ilustrar a
história das iniciativas da preservação em São Paulo: da noção de
patrimônio monumental, passando pela proteção por zonas e pelos planos
de recuperação, chegaríamos às propostas de revitalização urbana e de
conservação integrada. Em todos os momentos, a Luz esteve na linha de
frente dos programas conservacionistas (CAMPOS NETO, 2001: 99).

Os primeiros passos na preservação do patrimônio histórico brasileiro
enfatizaram a herança colonial advinda do período da colonização portuguesa e a
proteção de monumentos isolados, independentemente do contexto urbano no qual
se inseriam, buscando alcançar a construção da nacionalidade por meio da
valorização dos bens reconhecidos como “monumentos nacionais”. Tal busca da
identidade nacional não considerava a produção arquitetônica eclética que havia
vigorado entre o Império e a República Velha, que marcou consideravelmente a
virada do século XX.
As iniciativas pioneiras, consolidadas pelo Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – SPHAN entre as décadas de 1930 e 1960, foram voltadas “às
cidades históricas de Minas Gerais, às igrejas barrocas do Rio de Janeiro e do
Recife, aos centros antigos de Salvador e São Luis, às Missões Gaúchas” (CAMPOS
NETO, 2001: 100). O Mosteiro e a Igreja da Luz, remanescentes do período colonial
em São Paulo, tornaram-se objeto dos primeiros esforços de conservação no bairro.
Apesar desses esforços, inúmeros exemplares da arquitetura eclética do
bairro da Luz, datados do século XIX e início do século XX, não foram igualmente
valorizados. Por volta de 1970, quando novas diretrizes conservacionistas se
voltaram para a proteção dos conjuntos urbanos e aos legados de períodos mais
recentes, como do Ecletismo, o conjunto urbano e arquitetônico da Luz pode ser
beneficiado.
Com a conclusão das obras do metrô no ano de 1974, tudo indicava que o
bairro voltaria a atrair investimentos e se reintegraria à dinâmica imobiliária da capital
paulista que, desde o final do século XIX, passava por um “período de crescimento
urbano acelerado e sem precedentes, uma extraordinária explosão demográfica, que
o poder público entendia como um fenômeno inexorável que precisava, de alguma
forma, ser contido” (COELHO JR., 2004: 58).
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A lei de zoneamento Z8
Ciente dos riscos dessa perspectiva, o poder público municipal adotou, no
âmbito da legislação de zoneamento que então se inaugurava na cidade no ano de
1972 , uma série de restrições que levariam ao congelamento da área da Luz.
Surgiu a Lei de Zoneamento, em 1972, criando uma ‘Zona Especial’ de uso e
ocupação do solo – Z8 – para uma série de áreas do município de São Paulo, que
por apresentarem características excepcionais (parques, áreas institucionais e
regiões de valor histórico), exigiam estudos específicos capazes de orientar a
legislação disciplinadora e eventuais projetos de reurbanização, bem como restringia
novas ocupações em termos de aproveitamento comercial e imobiliário.
“O bairro da Luz, mais precisamente o perímetro compreendido entre a
Estação da Luz e o Rio Tietê, no sentido Norte-Sul, e entre a rua Prates e avenida
Cruzeiro do Sul, no Leste-Oeste, é então designado Z8-007” (COELHO JR., 2004:
58). Imbuída do detalhamento das restrições contidas na Z8, em 1o de novembro de
1974, a Z8-007 passa a vigorar sobre as áreas definidas como Z8 e seu objetivo era
congelar o bairro, mantendo “a área livre de pressões imobiliárias enquanto se
elaborava um plano que orientasse a renovação do bairro” (CAMPOS NETO, 2001:
101).
“Encomendado ao escritório Rino Levi Arquitetos Associados, ... o estudo
pioneiro, denominado ‘Área da Luz, Renovação urbana em São Paulo’, é
concluído em dezembro de 1974 e apresentado à COGEP (Coordenadoria
Geral do Planejamento do Município de São Paulo), órgão que antecedeu a
SEMPLA (Secretaria Municipal de Planejamento).
Seguindo uma metodologia clara e precisa, com alto rigor técnico, o trabalho
foi dividido em duas etapas, Diagnóstico e Proposições, sendo na primeira,
desenvolvida extensa pesquisa historiográfica, diagnóstico e mapeamento
detalhado do bairro. A segunda parte estabelecia uma estratégia de
recuperação através do adensamento populacional, comercial e de serviços,
orientando a distribuição de usos e atividades, visando a ordenação das
funções desempenhadas pela área, além de propor a reestruturação do
sistema viário local, integrado aos sistemas municipal e metropolitano.
(COELHO JR apud CESAR, FRANCO e BRUNA, 1977).
“Embora as ambiciosas intenções de renovação do plano de 1974 não
tenham sido levadas adiante, muitas restrições à ocupação permaneceram.
Em 1975, foram definidas para toda a cidade as zonas especiais de
preservação Z8-200, que podem englobar de edifícios isolados a manchas
urbanas. Vários imóveis da Luz foram incluídos em Z8-200: O Mosteiro, o
conjunto da Politécnica, o Jardim da Luz, as estações, a Escola de
Farmácia, a Escola Prudente de Morais, alguns hotéis, as vilas
Economizadora e Inglesa, o Seminário e a Igreja de São Cristóvão”
(CAMPOS NETO, 2001: 101).

Diretrizes análogas foram adotadas na mesma época, quando da criação do
CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico
e Turístico do Estado de São Paulo), fundado em 1968, aos moldes do pioneiro
SPHAN.
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Com o impedimento da verticalização nessas áreas sob o domínio da Z8-200,
acelerou-se o processo de decadência econômica da Luz e a conseqüente
deterioração do patrimônio construído. Esse tipo de zoneamento, por outro lado foi
importante porque, possibilitou a “manutenção de traços urbanísticos como a
horizontalidade, a predominância de usos institucionais e os renques de casinhas
que são parte integrante da herança patrimonial do bairro” (CAMPOS NETO, 2001:
102).
A década de 1980 contribuiu muito para o agravamento das condições
econômicas e sociais do país, como o crescente déficit habitacional, a precariedade
das moradias e assentamentos urbanos, a intensificação do comércio informal que
se espalhava pelas ruas das áreas centrais, o aumento do tráfico de drogas e dos
problemas de segurança pública entre outros. A região da Luz tornou-se um
espelho deste caos urbano-social, principalmente as ruas próximas às estações
ferroviárias e ao antigo terminal rodoviário, que se valendo de alguns equipamentos
urbanos como pequenos hotéis e pensões, incluindo os cortiços, configurou um
espaço que passou a ser denominado por ‘Cracolândia’, local de prostituição e
tráfico de drogas.
A atuação da Associação Viva o Centro foi importante no campo da reflexão
acerca dos problemas da região, expresso por seminários, pesquisas e publicações.
Segundo o presidente executivo da Viva o Centro, Marco Antônio Ramos de
Almeida, o apelido de ‘Cracolândia’ para um respectivo trecho do Bairro da Luz,
contribui fortemente para estigmatizar a região.
Projeto Luz Cultural
Em 1984, a Secretaria de Estado da Cultura, tendo como Secretário Jorge da
Cunha Lima, definiu o ‘Projeto Luz Cultural’, coordenado pela arquiteta Regina
Meyer. O projeto abrangia a área entre o rio Tamanduateí, a avenida Rio Branco e a
rua Mauá, bem como os quarteirões adjacentes.
A iniciativa pretendia a revitalização desta área da Luz, na área central da
cidade, a partir de um trabalho de reabilitação e integração de diversas instituições
culturais ali existentes. Voltava-se assim para a dinamização da área por meio da
integração do potencial de uso dos espaços públicos e institucionais com a
população local, moradora e usuária.
A concepção inovadora do projeto envolvia a articulação e percepção do
espaço, principalmente atraindo turistas e a população em geral, mediante a
organização dos atrativos culturais. Pretendia-se dessa maneira superar a visão
tradicional de renovação urbana, causadora de expulsão urbana (gentrificação),
especialmente da população de baixa renda.
A implantação do projeto envolveu diversas iniciativas, sendo a implantação
da Oficina Cultural Oswald de Andrade, no prédio requalificado da Escola de
Farmácia e Odontologia da Universidade de São Paulo; a recuperação da Praça
Fernando Prestes; a iluminação de prédios de valor histórico e comunicação visual
para os bens culturais; as obras de melhorias no Jardim da Luz; o desenvolvimento
de parcerias, como nos programas Leitura no Parque e Desenho no Parque e o
Projeto Educação Ambiental.
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A falta de continuidade administrativa levou ao abandono e esquecimento do
projeto.
Projeto Pólo-Luz
Definido como um novo modelo de intervenção e de recuperação urbana
local, com a concepção de utilização da cultura como instrumento de transformação
urbana na região da Luz, contava, inicialmente, com investimentos feitos pelos
governos federal e estadual, visando atrair investimentos do setor privado que
pudessem contribuir de fato para transformação da área (JOSÉ, 2007, p. 194).
Inicialmente, o processo de renovação urbana não se deu através da cultura
ou do patrimônio histórico, mas quando da implantação, em 1995, do Projeto
Integração Centro parte do Programa Integrado de Transportes Urbanos (Pitu-2020),
da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM). O projeto previa a implantação
de um sistema de trens metropolitanos ligando as linhas da CPTM, na Zona Leste,
às estações Luz, Brás e Barra Funda, na área central, e a interligação da Linha 4 do
Metrô à Estação da Luz, assim como sua adequação e restauro.
Em 1996, a Associação Viva o Centro (AVC) desenvolveu uma proposta para
esse pólo, contando com a colaboração de arquitetos e urbanistas, chamada “São
Paulo: uma nova abordagem”, de caráter estratégico, visando reverter a imagem
negativa e a degradação da área central da cidade. Foi elaborada uma lista
contendo “10 Propostas para o Centro”, com vistas à requalificação do Pólo LuzSanta Ifigênia, citando somente uma das estratégias.
Os estudos feitos pela Viva o Centro foram direcionados para a área onde se
acha instalado o Complexo Cultural Júlio Prestes - formado pela Sala São Paulo, a
Estação Pinacoteca e a Escola de Música Tom Jobim - ; a Pinacoteca do Estado; o
Museu de Arte Sacra; o Parque da Luz e a Estação da Luz (atualmente abrigando as
instalações do Museu da Nossa Língua). O importante pólo de comércio de eletroeletrônicos da rua Santa Ifigênia e a rua Cásper Líbero que abriga instituições de
peso como a Fundação SEADE também foi incluído. Tais estudos e projetos foram
depois sintetizados no livro Pólo Luz – Sala São Paulo, Cultura e Urbanismo.
Programa Perímetro de Reabilitação Integrada do Habitat - PRIH Luz
O Programa Morar no Centro desenvolvido pela SEHAB, no governo Marta
Suplicy (2001-2004), propôs uma nova forma de gestão e intervenções urbanas
integradas para a área central, coordenadas pela Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano - SEHAB com os seguintes objetivos:
•

melhorar as condições de vida dos moradores do Centro;

•

viabilizar moradia adequada para pessoas que moram ou trabalham na
região;

•

evitar o processo de expulsão da população mais pobre.
Suas principais diretrizes eram:

•

priorizar a reforma de prédios vazios;

•

combinar soluções habitacionais com iniciativas de geração de renda;
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•

buscar a diversidade social nos bairros centrais.

Tendo em vista que experiências internacionais assinalavam que os
investimentos efetuados para reabilitação das áreas centrais provocavam a
valorização imobiliária, causando a expulsão da população de baixa renda, a
Prefeitura procurou adotar algumas estratégias que pudessem garantir a
permanência desta população. Dentre elas, a instituição de programas altamente
subsidiados e de instrumentos urbanísticos que incentivavam a promoção da
habitação social e a articulação da oferta de moradias com programas de geração
de renda. O Programa compreendia duas formas principais de intervenção urbana:
•

projetos habitacionais em terrenos ou edifícios vazios, visando a reforma ou
reciclagem de edifícios vazios;

•

instituição dos Perímetros de Reabilitação Integrada do Habitat - PRIH,
onde seriam feitas intervenções em áreas delimitadas nos bairros centrais,
compreendendo um conjunto de quadras caracterizadas pela degradação do
espaço urbano e com concentração de moradias precárias.

O Programa Morar no Centro, visando atender a demanda por habitação
social, definiu as seguintes modalidades de atendimento:
•

Locação Social, atendendo famílias com renda de até 3 salários mínimos
através da locação de unidades habitacionais;

•

Programa de Arrendamento Residencial (PAR), em convênio com a CEF,
para famílias com renda mensal de 3 a 6 salários mínimos, por um período
de 180 meses, com opção de compra findo este prazo;

•

Bolsa Aluguel, utilizável na complementação do aluguel mensal no mercado
privado, por um período de até 30 meses;

•

Moradia Transitória, com apoio da Verba de Atendimento Habitacional para a
locação de imóveis ou hotéis pelas famílias provenientes de áreas de risco
ou insalubres ou as que estão aguardando os programas PAR ou Locação
Social;

•

Programa de Intervenção em Cortiços, visando melhorar as condições de
habitabilidade nos cortiços com financiamento público, enfocando a
fiscalização e a capacitação dos moradores.

O PRIH buscava a reabilitação de cada perímetro, a fim de melhorar a
qualidade de vida dos moradores e trabalhadores, considerando os seguintes
elementos:
•

valorização das potencialidades do bairro e da comunidade como
protagonistas das transformações urbanas;

•

promoção e mobilização de grupos visando sua organização e o exercício de
cidadania;

•

inclusão social da população de baixa renda e melhoria das condições
habitacionais. (SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
URBANO – SEHAB – Programa Morar no Centro – Prefeitura do Município
de São Paulo: 2004: 35)

Para este programa foi selecionado um total de dez perímetros prevendo uma
atuação articulada de produção habitacional, melhoria das condições dos cortiços,
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reabilitação do patrimônio, bem como a criação e ou a requalificação de
equipamentos urbanos e áreas verdes. Programas culturais, de saúde, de
educação, de capacitação profissional e de geração de renda se integrariam a estas
intervenções.
O suporte técnico para a prática desta modalidade de gestão pública seria
baseada na instalação de um “escritório-antena” (“braços do poder público no
território”) para dialogar diretamente com a população local e os atores sociais como
as entidades, escolas, igrejas, associações, comerciantes e empresas. O decreto nº
44.401, de 19 de fevereiro de 2004 instituiu a criação dos Comitês de Reabilitação
dos Perímetros e Comissão de Cortiços, assim como um Fórum de Entidades do
PRIH Luz e sub-prefeitura, que seriam definidos pelos atores locais em conjunto com
o poder público, garantindo a auto-sustentabilidade e a autodeterminação das
ações.
A metodologia do PRIH apoiava-se em três etapas de trabalho participativos,
isto é, o conhecimento da realidade e construção do diagnóstico participativo;
planejamento e elaboração do Plano Integrado de Intervenções (PII) e implantação
das ações e projetos previstos no PII. Os resultados da primeira etapa do PII,
concluídos em 2003, possibilitaram algumas intervenções nos espaços públicos.
O PRIH Luz compunha-se de três eixos:
•

Plano de Melhoria Ambiental (projetos básicos de melhoria dos espaços
públicos; projetos básico de micro-drenagem da Vila Economizadora);

•

Projeto de Construção Social (elaboração de ações sociais, previsão de
equipamentos públicos, em colaboração com a Secretaria Municipal de
Saúde e a Coordenação de Saúde da Subprefeitura da Sé);

•

Provisão Habitacional.

Contava com o envolvimento de vários órgãos municipais, além da própria
SEHAB: a COHAB/SP, a Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, a Secretaria
do Verde, Secretaria de Assistência Social – SAS, Secretarias da Cultura e da
Saúde e a sub-prefeituras da Sé e da Mooca.
O programa habitacional previa a articulação de agentes habitacionais
públicos e privados (Caixa Econômica Federal, CDHU, COHAB, e Cooperativas) os
quais se beneficiariam de normas especiais, já que a área de localização dos PRIH
são as ZEIS 3 previstas no Plano Diretor.
A metodologia de trabalho implementada pelo PRIH Luz compunha-se das
seguintes etapas:
Etapa I - Construção do Diagnóstico Participativo
a) Levantamento Físico e Ambiental
•

levantamento físico: o “escritório-antena” detalhava as oportunidades
imobiliárias, cortiços, moradias precárias, imóveis ociosos e imóveis de
interesse de preservação;

•

levantamento de espaços públicos: desenvolveu-se um estudo para detectar
as características paisagísticas e ambientais dos espaços livres e os usos
que neles se verificam. Esse estudo serviu de base para a elaboração de
propostas de criação e de melhoria de espaços livres para o lazer.
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b) Mobilização Social
•

Identificação de lideranças locais e das entidades que atuam no perímetro;
conhecimento social da área por meio de reunião e oficinas com a
população.A conclusão desta época foi definida pela montagem do quadro
da realidade e pela apresentação do diagnóstico para a população que
atuou para sua definição, como base de discussão e definição das etapas
sucessivas de planejamento.

Etapa II – Planejamento Participativo e Elaboração do PII (Plano Integrado de
Intervenção).
O Plano Habitacional foi concebido a partir do levantamento de imóveis à
venda, para alugar ou ociosos, localizados no Perímetro da Luz. O “escritórioantena” realizou estudos para ocupação desses lotes, assim como a viabilidade
econômica, financeira e jurídica para a concretização dos empreendimentos
habitacionais.
A COHAB-SP desapropriou três imóveis localizados no PRIH Luz, com uma
área de 3.500m², para a construção de cerca de 200 unidades para locação social.
Negociou um terreno de cerca de 11.000m² de propriedade da Cúria Metropolitana
com a Caixa Econômica Federal para implementação de um grande
empreendimento na rua 25 de Janeiro, com previsão de construção de
aproximadamente 400 unidades de habitação de interesse social e 270 unidades de
habitação para média renda.
No Plano de Melhoria Ambiental elaborados foram propostos os seguintes
projetos:
•

Melhorias das ruas sem saídas: Rua Djalma Dutra, Rua São Lázaro, Rua
Possidônio Inácio;

•

Rua da Cantareira: para esta rua foi previsto um painel no pontilhão da linha
da linha de trem, esquina com a rua Mauá, que seria elaborado em parceria
com os moradores da rua;

•

Parquinho da Vila Economizadora: propôs-se uma reforma do Parquinho, a
qual foi concluída. Os moradores, principalmente jovens e crianças, já
aproveitam o novo espaço público;

•

Acessibilidade: para todos as áreas públicas, foi desenvolvido pela CPA
(Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura Municipal de São
Paulo), um projeto para facilitar o acesso dos deficientes físicos às ruas do
Perímetro.

A Vila Economizadora, um conjunto arquitetônico característico de um
momento histórico, testemunho das “vilas operárias” do centro, é, alias, um bom
exemplo de como a atuação na área central pode e deve atentar para a
preservação da memória arquitetônica da cidade.
Projeto de Construção Social
•

o Projeto de Construção Social do PRIH Luz teve como objetivo geral
contribuir para melhorar as condições de vida dos moradores, trabalhadores
e usuários do Perímetro da Luz, bem como dos participantes de movimentos
sociais da região. Esta meta seria alcançada por meio de processos
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integrados de formação, capacitação e, a partir da adoção de práticas de
gestão participativas do espaço urbano e comunitário;
•

é fundamental para a implementação dos PRIH, uma vez que os grupos
formados participam ao longo de todo o processo: o levantamento dos
problemas, o planejamento e implementação do PII, buscando o diálogo com
o poder público.

O PRIH Luz foi o primeiro a ser implantado e também o que mais se
desenvolveu. Sobre o projeto da rua 25 de janeiro, pôde-se comprovar a eficácia da
ZEIS, enquanto instrumento com capacidade para reequilibrar as dinâmicas de
valorização fundiária da área central, já que uma empresa construtora conseguiu
fazer um bom acordo com os proprietários sobre o preço final do terreno.
Outro ponto importante do programa reside no fato de procurar destacar e
recuperar a memória arquitetônica e construtiva dos bairros centrais, comumente
chamada pelos especialistas de “patrimônio banal”. São imóveis, muita das vezes,
sem importância aparente, mas representativos de um determinado período
estilístico, ora por sua tipologia, ora por sua própria arquitetura.
Apesar da etapa de materialização dos empreendimentos do PRIH Luz terem
sido tímidas, devida principalmente à interrupção do programa pela atual
governança municipal, observa-se na formatação dos seus projetos, uma clara
aplicação dos princípios da CI “ortodoxa”, principalmente quando comparada com a
experiência de Lisboa, relacionada à requalificação dos bairros periféricos a área
central.
São Paulo foi impedida de vivenciar um tipo de intervenção e gestão pública
urbana alicerçada na participação popular quando da mudança do governo
municipal. Perdeu-se a oportunidade de aproximação da população com o poder
público, através da criação de dinâmicas de co-responsabilidade cidadã, levando ao
fortalecimento e apropriação das políticas públicas pela comunidade. Esta nova
forma de gestão, certamente seria um instrumento poderoso frente aos processos de
renovação urbana que, quase sempre, tendem a gentrificar as áreas de intervenção.
Programa Nova Luz
Em continuidade aos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Secretaria
Municipal de Planejamento (SEMPLA) sob a responsabilidade do Departamento de
Projetos Urbanos para a área central da cidade de São Paulo, neste caso para o
bairro da Luz, foi apresentado em outubro de 2005, na gestão do prefeito José
Serra, um caderno contendo os “Estudos Urbanísticos Preliminares - Nova Luz.”
Através da Lei 14096 de 8 de dezembro de 2005 deu-se a criação do
“Programa de Incentivos Seletivos” para a região adjacente à estação da Luz, na
área central do Município de São Paulo, promulgada pela Câmara Municipal, em
sessão de 30 de novembro de 2005. Este documento encontra-se disponibilizado
no ANEXO C.
De acordo com o §1º do Art.1° a região alvo adjacente à Estação da Luz é a
área compreendida pelo perímetro iniciado na intersecção da Avenida Rio Branco
com a Avenida Duque de Caxias, Rua Mauá, Avenida Cásper Líbero, Avenida
Ipiranga e Avenida Rio Branco até o ponto inicial.
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Figura 6: Vista de um trecho da Rua Santa Ifigênia, São Paulo, 2007.

A referida lei possibilitava incentivos fiscais concedidos pelo poder público em
favor do investidor através dos Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CIDs),
que chegam a até 80% do investimento e poderão ser utilizados para pagamento do
saldo de IPTU, ISS e aquisição de créditos de bilhete único para funcionários do
comércio. Outras vantagens são oferecidas como redução de 50% do IPTU e do
ITBI, e redução de até 60% do ISS sobre os serviços de construção ou reforma do
imóvel.
Em junho de 2006 foi encomendado à Assessoria Técnica SEHAB-G um
diagnóstico atualizado das quadras e lotes passíveis de desapropriação no
perímetro do DUP nº46.291, buscando revisar, conferir, atualizar, e complementar
dados e critérios utilizados no estudo anterior de outubro de 2005. Este documento
encontra-se disponibilizado no ANEXO D.
Segundo justificativa do Secretário Municipal das Subprefeituras e Subprefeito
da SÉ, Angelo Andrea Matarazzo, o Plano de Revitalização e de Urbanização do
perímetro constante no Decreto de Utilidade Pública nº 46.291, de 05 de setembro
de 2005, tem por finalidade precípua o interesse público. De acordo com o mesmo,
a elaboração de Estudo Complementar atualizado permitiu uma maior habilidade na
eleição das áreas de interesse expropriatório e, via indireta, aquelas a serem
excluídas do perímetro do Decreto de Utilidade Pública supracitado.
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Figura 7: Perímetro do Decreto - Fonte: SEHAB-G:2006

A área do Projeto Nova Luz situa-se na região central da cidade de São
Paulo, região que, desde as últimas décadas, vem sistematicamente apresentando
redução no contingente de pessoas residentes.
Os dados do Censo 2000 indicam a presença de 5.801pessoas na Área de
Intervenção do Programa Nova Luz, 42.620 residentes na área considerada de
Entorno, totalizando 48.421 pessoas na região como um todo. Com base nas
tendências verificadas até então e utilizando –se a taxa média de decréscimo
populacional dos distritos que contêm as áreas em estudo – distritos da República,
Bom Retiro, Santa Cecília e Sé – chega-se a uma estimativa de população residente
de aproximadamente 43.000 pessoas no ano de 2005.
Considerando-se que a área abrangida pela região da Nova Luz é de
aproximadamente 415 hectares estima-se uma densidade bruta de 117
habitantes/ha no ano de realização do Censo. Tal estimativa pode ser refinada
levando-se em conta apenas as áreas de terreno (lotes fiscais) levantadas a partir do
Cadastro Territorial, Predial, de Conservação e Limpeza/TPCL de 2004:
considerando-se a população estimada para este ano (43.855 pessoas) e o total de
áreas de terrenos do referido cadastro estima-se um densidade líquida de
aproximadamente 188 habitantes/ha na região do Projeto Nova Luz.
Quanto à estrutura etária observa-se que toda a região apresenta um
contingente mais “maduro”, onde o peso das faixas etárias de 25-59 anos (adultos),
assim como da faixa etária de 60 anos e mais (idosos) é superior ao da média da
cidade. É uma constatação que até certo ponto não surpreende, uma vez que as
regiões mais centrais tendem a apresentar uma estrutura etária mais envelhecida,
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quando comparada às áreas periféricas do município. Inversamente a presença do
segmento de crianças (0-14 anos) e jovens (15-24 anos) é menos significativa,
valendo a pena salientar que, no ano 2000, estes segmentos compunham-se de
aproximadamente 8.500 indivíduos cada um.
Não existem informações específicas sobre a escolaridade da população
residente na região da Nova Luz. Entretanto, alguns dados podem servir como
parâmetro na medida em que se referem às 4 Áreas de Ponderação da Amostra que
envolvem toda a região e para as quais, como o próprio nome diz, são válidos os
resultados coletados pelo questionário da amostra do Censo 2000: áreas de Santa
Ifigênia, Santa Cecília I e Luz - Bom Retiro I e II. Estes dados indicam os anos
completos de estudo da população residente e por eles é possível se estimar o nível
escolar dos entrevistados.O resultado indica que 10,5% dos residentes de 15 anos
ou mais não possuem nenhum tipo de instrução ou são analfabetos funcionais;
25,1% possuem o primário completo, 21,5% completaram o ensino fundamental e
23,4% completaram o nível médio. Uma porcentagem de mais de 19% dos
residentes está freqüentando ou já concluiu o curso superior.
As informações sobre a ocupação também referem-se às 4 Áreas de
Ponderação da Amostra devendo ser tomadas, portanto, apenas como referência
para as pessoas residentes na região da Nova Luz. Os dados indicam que cerca de
31% da população de 10 anos e mais é inativa, ou seja, encontra-se fora do
mercado de trabalho. Dentre os que se encontram no mercado, o total de
desocupados indica uma taxa de desocupação de 11%.
Em relação aos ocupados, observando-se os resultados disponíveis, nota-se
que a ocupação de maior freqüência é a de “vendedores ambulantes, camelôs”
(7%), seguida de “vendedores, demonstradores” (5%); os “trabalhadores do serviço
de hotelaria e alimentação” vêm em 3º lugar e os “trabalhadores dos serviços
domésticos em geral” ocupam a 4ª classificação; a seguir, “gerentes de produção e
operações”, seguidos de trabalhadores da área administrativa, manutenção e
segurança, trabalhadores da área do vestuário e de serviços ligados ao
embelezamento e cuidados pessoais – estas são, em resumo, as ocupações mais
significativas encontradas dentre a população residente. Tratam-se de atividades
para as quais não são necessários índices de escolaridade muito elevados e que
requerem pouca ou nenhuma qualificação – o que vai ao encontro do perfil dos
moradores da região.
Os dados relativos à renda média familiar mensal podem ser estimados a
partir das 4 áreas de Ponderação da Amostra, valendo para os mesmos as
considerações já indicadas. Assim sendo, observa-se que a renda média familiar na
região da Nova Luz era de R$ 1.954,93 no ano 2000 - algo em torno de 13 salários
mínimos mensais - variando de R$ 1.641,35 (área de ponderação Santa Ifigênia) a
R$ 2.228,73 (área de ponderação Santa Cecília I). A renda média encontrada
aproxima-se da média do município, quando se observa que o rendimento médio
dos responsáveis pelos domicílios na região era de R$ 1.479,69 no ano 2000 e que,
como regra geral, o rendimento dos chefes de domicílios representam,
aproximadamente, 2/3 da renda total da família.
O Censo de 2000 detectou um total de 18.252 domicílios na área total da
Nova Luz, dos quais 10.632 (92%) na condição de particulares permanentes, isto é,
aqueles cujo relacionamento dos ocupantes é ditado por laços de parentesco,
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dependência doméstica ou normas de conivência, sendo destinados exclusivamente
à habitação.
Por outro lado, vale a pena observar o alto índice de domicílios na categoria
“unidades de habitação em domicílio coletivos”, que no conjunto do município
representam 1,3% do total e na área da Nova Luz representam 7,9%dos domicílios,
atingindo 8,2% na área do entorno. Nesta categoria encontram-se enquadrados
hotéis, pensões, motéis,alojamentos de trabalhadores e outras habitações coletivas
onde o relacionamento entre os ocupantes é restrita a normas de subordinação
administrativa e ao cumprimento de normas de convivência.
Aproximadamente 84% dos domicílios da região da Nova Luz são
apartamentos, 10% são casas e 6% cômodos. Esta estrutura de moradia é típica das
áreas centrais e completamente diferente do restante da cidade, onde os
apartamentos representam 25% dos domicílios enquanto as casas 74%.
Vale observar que na área de intervenção os apartamentos representam 93%
dos domicílios. Por outro lado, os dados indicam que os cômodos - que no conjunto
da cidade representam 1,3% dos domicílios - são bastante significativos na região
embora -segundo avaliação dos técnicos da área de habitação - este número esteja
longe de representar a totalidade de “cortiços” existentes. Cerca de metade dos
domicílios da região (49%) são alugados, proporção que nas áreas de intervenção
chega a atingir 54%. Dos domicílios restantes 43% são próprios, 6% cedidos e 2%
em outras condições.
A condição de ocupação dos domicílios na região é bastante diferente do
conjunto da cidade, onde os domicílios alugados são da ordem de 22% e os
domicílios próprios representam 69% do total. Os dados de população residente e
número de domicílios indicam que a média encontrada na região é de 2,7
pessoas/domicílio, um índice bastante inferior à média da cidade, que é de 3,5
moradores/domicílio.
O Programa Nova Luz visa um recorte de área dentro do bairro da Luz,
especificamente na região conhecida como “Cracolândia” até os limites da Rua
Santa Ifigênia, onde se efetivaria através de dois cenários de transformações: o do
solo público e do solo privado.
As principais diretrizes em relação às transformações do solo público foram
assim definidas:
•

Redesenho dos espaços públicos visando promover a requalificação do
espaço público e incrementar a qualidade de vida, incentivando o uso das
ruas, calçadas e praças pela população em detrimento da “privatização” dos
espaços livres e de lazer;

•

Redesenho do sistema viário analisando as ligações intra e inter áreas, e
sua articulações com o resto da cidade, avaliando a possibilidade de
limitações do trânsito em vias, criando passeios abertos no miolo das
quadras identificando e solucionando os pontos de conflito;

•

Criação de espaços verdes de fruição pública no interior de quadras,
recuperação e articulação das praças existentes construído uma rede de
áreas verdes que complementam a habitação, revalorizando o espaço
público e a convivência;
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•

Identificação da demanda futura e previsão de construção de equipamentos
públicos que atendam a população moradora e seu entorno;
As principais linhas de ações do projeto são:

•

Verificar a possibilidade de transformação da Rua Santa Ifigênia em via de
pedestre, ficando o trânsito de veículos permitido somente para controle de
carga e descarga em horários específicos;

•

Criação de conjunto de praças públicas internas nas quadras 68, 76 e 84 do
setor 8, sendo constituído espaço público contínuo entre as mesmas;

•

implantação de novo mobiliário urbano, novo tratamento de pisos e novo
paisagismo na Rua Santa Ifigênia;

•

implantação de garagem subterrânea nas novas áreas de praças.

Figura 8: Requalificação dos Espaços Públicos - Fonte: Nova Luz - Requalificação Urbana - EMURB:
2006.

As principais diretrizes em relação às transformações do solo privado foram
assim definidas:
•

compatibilizar quadro normativo da legislação vigente, incentivando o uso
habitacional conjugado com outros usos, seja no mesmo lote, seja em lotes
distintos;

•

Estabelecer parâmetros urbanísticos especiais de referência que privilegiam
o desenho do conjunto edificado das quadras, em detrimento da unidade
isolada por lotes;
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•

Implementar instrumentos que viabilizem a criação de espaços públicos
(praças), substituindo, na medida do possível, as desapropriações por
cessões de áreas, seja como pagamento de outorga onerosa seja como
pagamento dos benefícios concedidos;

•

Incentivar o remembramento dos lotes, promovendo a transformação da
quadra da maneira mais integrada, conforme estabelecido pela legislação
vigente;

•

Incentivar a criação de espaços de uso público no térreo e sobreloja dos
edifícios, constituindo na medida do possível possibilidade de transposição
das quadras.
Critérios adotados:

1) Identificação das permanências:
•

Edifícios com mais de três pavimentos;

•

Imóveis tombados ou em processo de tombamento.

2) Relação com o entorno: gabaritos, escalas e articulação viária e de espaços
públicos.
3) Estabelecimento de desenho contínuo das faces de quadra.
4) Constituição de espaços públicos internos nas quadras e na medida do
possível resultante de remembramento de lotes.
5) Estabelecimento do cenário de transformação integral da área possível de
transformação (cenário mais otimista).
Parâmetros urbanísticos considerados:
•

Taxa de ocupação: 0,5;

•

Coeficiente de aproveitamento máximo: 4 (bruto);

•

Gabarito: 8, 12 e 15 pavimentos (conforme a largura e função da via e dos
edifícios vizinhos);

•

Recuos: nenhum salvo para quadras de transformação integral que terão
parâmetros especiais;

•

Outros: construção das novas edificações no alinhamento predial.

No referido estudo retomam-se antigas idéias sobre o sistema viário desta
região como o sistema de rótula e contra-rótula tornando possível uma melhor
circulação viária.
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Figura 9: Acessibilidade - Fonte: Nova Luz – Requalificação Urbana – EMURB:2006

Procurando aproximar o Programa Nova Luz quer seja das experiências
internacionais da CI, quer seja das experiências no plano nacional pode-se
vislumbrar algumas semelhanças. No plano das experiências internacionais,
referenciando Bolonha, percebemos que o Programa Nova Luz está mais voltado em
viabilizar uma situação propícia à reabilitação urbana de importante nicho de
comércio específico de eletro-eletrônicos na área central.
A questão da habitação de interesse social (HIS) e de mercado popular
(HMP), nos Estudos Urbanísticos Preliminares de 2005 previa uma mesclagem dos
empreendimentos para ambas as necessidades, dentro de uma perspectiva mais
contemporânea do planejamento urbano.
Outro critério previsto foi o de permitir a fruição de pedestres entre as
quadras, possível através do remembramento dos lotes, como também de se
adequar as novas construções ao gabarito das existentes no entorno imediato. A
região possui um patrimônio edificado muito rico plasticamente, apesar de alguns
imóveis se encontrarem descaracterizados e outros em situação de abandono.
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Figura 10: Exemplares de edificações em variado estado de conservação e estilo construtivo,
perímetro do Programa Nova Luz, São Paulo, 2007.

No plano nacional das experiências da CI, aquela ocorrida no Bairro do Recife
pode ser um bom referencial. Mas, pode-se afirmar que a referida experiência, a
primeira do país em consonância com a iniciativa privada, foi possível, graças ao
papel do poder público como o ator responsável pela coalizão das forças, lembrando
que a população de baixa renda moradora recebeu uma maior atenção em relação
aos setores de capital privado. Mesmo assim, isso não impediu que o processo de
gentrificação ocorresse, nem mesmo o desrespeito às técnicas de restauro usadas
na reabilitação das edificações de reconhecido valor histórico.
O Nova Luz ainda não se viabilizou, porém, quando da sua divulgação na
mídia, causou enorme estardalhaço, principalmente pelas áreas propostas para
demolição. Neste programa, o poder público municipal, como em Recife, é o agente
que cria as condições para a realização dos empreendimentos privados, ficando
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responsável pelos custos da infra-estruturação dos espaços. A demolição foi
proposta, em parte, devida à tipologia muito estreita e bastante subdividida dos lotes
daquele perímetro urbano, cuja transformação do solo privado é necessária para a
viabilização dos empreendimentos habitacionais e comerciais, bem como a do solo
público para a requalificação e reabilitação dos seus equipamentos urbanos.
Ressente-se ainda sobre o Nova Luz, uma total ausência de envolvimento
dos atores locais, representados por comerciantes, moradores, instituições e outros,
com o poder público municipal.
Será mais um daqueles programas de renovação urbana que criam todas as
condições para o aporte da iniciativa privada, disfarçados, a princípio, de uma
preocupação com as questões sociais e de economia local das áreas centrais
deprimidas e obsoletas, mas que, quando regeneradas, são “repassadas”
novamente a estes setores do capital privado, que trabalham a sustentabilidade
dessas áreas através do binômio valorização imobiliária e expulsão daqueles que
não podem pagar os custos da reabilitação urbana?
5.4.1 Projeto Monumenta/BID
O Monumenta é um programa nacional de preservação e recuperação
sustentável do Patrimônio Histórico Urbano, diferente de qualquer outra tentativa
passada de preservação do patrimônio cultural no Brasil. O IPHAN – organismo
autônomo do MinC – se encarregou do programa desde o começo. Entretanto, não
possuía a experiência necessária para desenvolver semelhante projeto (falta de
especialistas em desenvolvimento urbano, em finanças, em economia e em
assuntos de natureza social e ambiental), muito menos dispunha de recursos para
contratar tais especialistas.
O IPHAN não tinha força política para negociar as condições de participação
com os municípios. Diante desse fato, o MinC se responsabilizou pelo programa,
uma vez que dispunha de orçamento para a contratação de especialistas. Foi
necessária a organização do MinC em quatro secretarias: de Política, de
Intercâmbios Culturais e Projetos Especiais, de Desenvolvimento Audiovisual e de
Respaldo à Cultura. Constatou-se durante esse processo uma justaposição de
responsabilidades, entre o IPHAN e o MinC, e entre os governos federal e local.
No início de 1999, frente a esses problemas de ordem institucional e mediante
constatação de que o MinC necessitava de uma estrutura adequada para
administrar um programa do alcance daquele proposto, teve início um processo de
reorganização. As quatro secretarias existentes foram substituídas por outras: a de
Livros e Leituras, a de Música e Artes Cênicas, e a de Audiovisuais. Foi criada
também a Secretaria de Patrimônio Histórico, Artes e Museus – SPHAN. O MinC
delegou ao SPHAN a responsabilidade na formulação das políticas para a proteção
do patrimônio cultural e histórico do país, o desenvolvimento de projetos e a
coordenação junto aos governos dos estados e municípios das medidas relativas à
proteção ao patrimônio.
Essa reestruturação liberou o IPHAN da responsabilidade pelos museus e
pelo cinema nacional, funções estas que consumiam metade de seu orçamento e
desviavam a atenção de suas verdadeiras funções, a documentação e preservação
do patrimônio cultural. Coube ainda ao IPHAN a formulação e supervisão das
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normas de proteção ao patrimônio e conseqüente elaboração das medidas de
emergência.
A operacionalização do Programa Monumenta segue o estabelecido no
Contrato de Empréstimo específico celebrado entre a União e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID - por meio de ações definidas pelo
Regulamento Operativo do Programa (ver anexo B). A supervisão e a administração
são feitas pela Unidade Central de Gerenciamento – UCG, vinculada ao Gabinete do
Ministro da Cultura.
Constituem-se objeto do Programa, 80 municípios brasileiros detentores de
101 Sítios Históricos Urbanos Nacionais (SHUN) considerados patrimônio histórico,
artístico ou arquitetônico. A ordem de prioridade de atendimento desses municípios
foi estabelecida pelo Ministério da Cultura - MinC, segundo critérios de necessidade
de recuperação.
O Programa tem como objetivos de longo prazo (metas):
•

Preservar áreas prioritárias do patrimônio histórico e artístico urbano sob
proteção federal;

•

Aumentar a conscientização da população brasileira acerca desse
patrimônio bem como aperfeiçoar a sua gestão, estabelecendo critérios para
implementação de prioridades de conservação;

•

Aumentar a utilização econômica, cultural e social das áreas de projeto.

O objetivo imediato do programa é fomentar o uso econômico, cultural e
social das áreas restauradas.
O Programa terá alcançado seus objetivos em longo prazo quando:
•

As áreas de projeto conseguirem manter as características restauradas sem
necessidade de recorrer aos fundos federais adicionais para sua
manutenção;

•

Aumentar o conhecimento público e melhorar sua atitude em relação ao
patrimônio histórico e cultural do país;

•

A estratégia utilizada no desenvolvimento desse programa for aplicada na
recuperação de sítios que não figurem nesse programa, seja com a
participação do BID ou não.

Os projetos nas diferentes cidades terão alcançado seu(s) propósito(s)
quando:
•

O número de visitas de estudantes, moradores do estado e turistas
aumentar;

•

A taxa de ocupação dos edifícios nas áreas do projeto aumentar;

•

Os fundos estabelecidos para pagar as futuras medidas de conservação
chegarem aos níveis projetados;

•

Nas áreas do programa houver um aumento da atividade econômica e do
emprego.

A fim de alcançar seus objetivos, o Programa estrutura-se em cinco
componentes:
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1) programas de investimento integrado nas áreas de projeto, que prevêem o
financiamento dos investimentos necessários para promover o uso
econômico, social e cultural dos sítios históricos;
2) fortalecimento institucional do IPHAN, do organismo executor e dos
municípios;
3) promoção de atividades econômicas nas áreas de projeto, financiando
atividades de caráter experimental que fomentem os investimentos e a
participação de empresas privadas, dos moradores, das ONGs e de outros
grupos interessados no uso econômico do patrimônio urbano;
4) capacitação de artesãos qualificados, com financiamento para o treinamento
de agentes culturais e de turismo locais, assim como o ensino de técnicas de
restauração a instrutores, artesãos, carpinteiros, pedreiros, ferreiros, pintores
e educadores;
5) programas educativos sobre o patrimônio do Brasil, financiando atividades
educativas de informação para a população sobre seu patrimônio histórico e
artístico, sobre seu uso e formas de preservá-lo.
O Programa Monumenta já tem proporcionado uma série de resultados que
contribuem para o cumprimento do programa de governo, ativando a economia das
cidades pela ocupação e geração de renda da população e pela capacitação de mão
de obra específica. Um dos objetivos é o de permitir que o patrimônio histórico e
artístico com proteção federal tenha suas características restauradas e que, cada
vez menos, dependa de recursos federais para sua conservação. Os municípios, no
âmbito do Programa, podem receber ajuda para implementar programas de autosustentação que envolvam a comunidade local.
A descoberta do patrimônio cultural como fonte de conhecimento e de
rentabilidade financeira vem transformando essas áreas em pólos culturais,
incentivando a economia por meio do incremento do turismo cultural e geração de
empregos. O Programa conta com apoio dos estados e municípios, de forma que
suas intervenções afetem direta e/ou indiretamente a economia, a educação e a
cultura local, e facilitem,assim, a inclusão cultural, social e econômica da população.
A possibilidade da existência de riscos em cada etapa da execução do
programa foi prevista, sendo os riscos mais importantes relacionados com:
•

A possibilidade de que os participantes privados (comerciais e residenciais)
não invistam na área ou não usem os fundos que lhes são proporcionados
para realizar as benfeitorias necessárias para o sucesso do projeto;

•

O uso incorreto dos recursos tributários destinados ao Fundo de
Preservação pelos legisladores municipais;

•

A possibilidade de que os municípios não forneçam serviços de manutenção
das áreas públicas e não apliquem as normas do IPHAN para a proteção do
patrimônio.

Os riscos vinculados à má utilização dos fundos por parte dos municípios são
reais e quase inevitáveis. A Constituição brasileira impede a retenção e o uso dos
recursos destinados aos municípios, exceto quando da recuperação de uma dívida
pré-existente. Como estratégia, o Programa resolve esses riscos através da
mobilização das partes interessadas no cuidado e defesa ao patrimônio,
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principalmente através da lotação de cidadãos destacados no Conselho do Fundo
de Preservação.
No âmbito do regulamento do Programa Monumenta está explicitado que
suas operações não se caracterizam como um projeto destinado a melhorar a justiça
social, nem tampouco como investimento contra a pobreza.
Finalmente, financia programas modelo para demonstrar como o
redimensionamento urbano e o patrimônio podem cooperar para revitalizar as áreas
urbanas e tornar o patrimônio sustentável. A alocação mais racional dos recursos
públicos dedicados à conservação e a transferência de parte do esforço a outros
atores sociais visam atrair a administração e os investimentos do setor privado,
melhorando as perspectivas de sustentabilidade.
5.4.2 Programa Monumenta-Luz
Após várias intervenções pontuais no bairro da Luz, a expectativa da vinda do
Programa Monumenta para São Paulo, a partir de 1996, parecia ser uma excelente
oportunidade para equacionar os problemas da degradação urbana da área central,
o que colaboraria para sua transformação e do seu patrimônio em uma escala
metropolitana. Desde o início das tentativas de implantação do Programa em São
Paulo, o conjunto histórico da área da Luz tornou-se o alvo promissor, devido não
somente à articulação, já em andamento, em torno da revitalização dessa área, mas
também pela atuação do governo do Estado e do envolvimento da Associação Viva
o Centro. Na época, a AVC, ao ser considerada como instrumento de mobilização
da sociedade civil e do terceiro setor, atendia plenamente ao requisito “mobilização
da comunidade” proposto pelo Programa, ao passo que poderia também facilitar a
participação da iniciativa privada, cuja contribuição financeira era exigida pelo BID
(JOSÉ, 2007, p. 217). As experiências acumuladas com o Projeto Luz Cultural
(década de 80) e Pólo Luz foram também consideradas.
Escolhida a área para inserção no Monumenta, a prefeitura de São Paulo sob
a gestão de Celso Pitta (PPB), teria de comprovar sua capacidade financeira, pois,
fazia-se necessária a contrapartida local de 20% (exigência do convênio MinC-BID)
e adimplência dos caixas públicos nos três anos anteriores, demonstrando um saldo
financeiro disponível para investimentos, chamado “poupança corrente líquida”,
montante anual constituído pelo que entra nos caixas públicos após a subtração dos
gastos e da amortização das dívidas (JOSÉ, 2007, p. 218). O município somava à
época uma dívida de R$ 10,5 bilhões e era necessário saldar parte desta para se ter
acesso a novos empréstimos, incluindo um outro contrato de US$ 100 milhões junto
ao próprio BID para um programa de modernização de outras áreas no Centro de
São Paulo.
O Prefeito Pitta não conseguiu viabilizar a vinda do Monumenta e outro fator
também se explicita: o pequeno número de monumentos tombados pelo IPHAN, já
que o Programa destina apenas US$ 1,5 milhão para cada prédio tombado em
âmbito federal. Neste período, a Estação da Luz e o Museu de Arte Sacra eram os
únicos bens imóveis tombados pelo IPHAN, ou seja, apenas US$ 3 milhões seriam
destinados para a área de projeto, um valor muito pequeno para suas dimensões.
Na negociação entre a Unidade Central de Coordenação (UCG) do Programa
e o BID, o conjunto de monumentos tombados pelo IPHAN ficou compreendido pela
Pinacoteca do Estado, Estação da Luz, Jardim da Luz, Museu de Arte Sacra,
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Estação Júlio Prestes e sua gare e a praça Júlio Prestes. Foram tombados também
todas as esculturas existentes dentro do Parque da Luz, o Ponto de Bondes, dois
Coretos, o Ponto Chic e a Casa da Administração. Sabe-se que o tombamento
deveu-se não tanto ao seu valor artístico, mas pela sua importância cultural e
histórica no contexto urbano da cidade de São Paulo.

Figura 11: Vista do acesso principal da Pinacoteca do Estado, São Paulo, 2007.

Outro obstáculo ainda teria que ser transposto devido à sobreposição de
recursos do BIRD e do BID, referentes à obra de restauro da Estação da Luz,
atendendo mais uma das premissas do Monumenta. O fato se resolveu com a
adesão da Fundação Roberto Marinho ao projeto da Estação da Luz.
Em 2001, com a eleição de Marta Suplicy, novos e definitivos estudos
passaram a ser realizados pela Unidade Especial de Projeto (UEP), alocada dentro
da Emurb, e coordenada em conjunto com a Secretaria de Estado da Cultura. Os
30% de contrapartida local do Projeto ficaram divididos igualmente entre prefeitura
municipal e Estado, cabendo a este a elaboração de alguns projetos vinculados ao
seu patrimônio, bem como a contratação da elaboração do Perfil do Projeto
preparado pela UEP com o objetivo de fornecer uma síntese do Projeto e sua
fundamentação , de acordo com resultados dos estudos de viabilidade técnica,
institucional, financeira, econômica e sócio ambiental (JOSÉ, 2007, p. 219). Ao
município coube a execução das obras e a manutenção da equipe da UEP-SP.
Área de Projeto
Desde 1997, ventilada a possibilidade de inclusão da cidade de São Paulo no
âmbito do Programa, vários estudos de viabilidade e propostas para articulação das
ações pontuais que vinham ocorrendo na região foram elaborados. A princípio, o
Projeto Monumenta-Luz estava sob a coordenação do Departamento do Patrimônio
Histórico da Secretaria Municipal de Cultura (DPH), e procurando atender a uma
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rápida solicitação da UCG e do BID para análise de viabilidade do Projeto, foi
elaborado um documento síntese em conjunto com o IPHAN e Condephaat.
O referido documento propunha a elaboração de ações que pudessem
dinamizar a área de intervenção, baseadas na idéia de reforço do potencial de
centralidade da Luz na cidade (JOSÉ, 2007, p. 220). A idéia estabeleceu uma
diretriz de atuação que possibilitasse, ao mesmo tempo, articular e integrar diversas
intervenções pontuais de recuperação e atualização do notável patrimônio edificado
do bairro, possível através de um plano de conjunto para toda a área, associando
desenvolvimento de programas de cunho sociocultural e institucional e o reforço das
funções comerciais, residenciais e institucionais já estabelecidas na área.
O reconhecimento das características morfológicas, da localização de um
importante conjunto de edifícios e espaços públicos, da diversidade de atividades
existentes no bairro da Luz e dos cortes produzidos no tecido pelos eixos viário e
ferroviário orientou a delimitação de um perímetro inicial de análise (JOSÉ, 2007, p.
221). O diagnóstico efetuado na área delimitada, chamado de “Marco de
Referência”, sofreu ajustes para atender aos critérios do Programa, que determina
somente a atuação sobre focos pontuais (um monumento ou logradouro) e seu
entorno imediato.
A não previsão, inicialmente, para a solução da barreira imposta pela Avenida
Tiradentes e o ônus a ser assumido pelo setor ferroviário para a requalificação e
modernização dos seus edifícios, forçou o ajuste do perímetro a ser trabalhado,
privilegiando a região a oeste da Avenida Tiradentes. Os pontos privilegiados de
investimentos deveriam ser, de um lado, o restauro da estação e, de outro, os
equipamentos e espaços públicos localizados entre a ferrovia e a Praça Coronel
Fernando Prestes (JOSÉ, 2007, p. 221). Dentro do perímetro de intervenção entre
as praças Júlio Prestes e Fernando Prestes, a “Cracolândia” seria beneficiada com a
recuperação de cerca de 60 imóveis – restauração de fachadas deterioradas de
casas ocupadas por cortiços, como as duas do Triunfo, Mauá e da Avenida Cásper
Líbero.
Durante a definição da Área de Projeto e de elaboração da Carta Consulta a
ser enviada para o BID pleiteando o financiamento, são realizadas oficinas a cargo
da UEP de cada município para todas as áreas inseridas no Programa, com a
participação de representantes de instituições oficiais, de assessores e consultores
especializados, e de algumas entidades com interesse direto e envolvimento na área
de intervenção. Adota-se a metodologia alemã ZOOP, que consiste em se levantar e
analisar os principais problemas, objetivos e alternativas para, em seguida, elaborar
a estratégia de ação que levará ao macro objetivo, neste caso, a conservação do
patrimônio histórico de forma sustentável. De acordo com o Programa, escolhido o
foco e coletados os demais resultados da oficina, tem-se o material a ser utilizado na
elaboração do “Marco Lógico” - que é o arcabouço de orientações para formulação
do projeto local – sendo a base da Carta Consulta para o BID.
A participação dos diversos setores da população local, principalmente dos
grupos mais vulneráveis, é fundamental para que se atenuem os riscos de exclusão
das idéias e dos interesses dos diversos atores sociais presentes e representados
nas oficinas. Sabe-se que é pequena a margem de decisão dada aos participantes
locais, já que o peso das regras a serem acatadas para que o BID assine o contrato,
sobrepõe qualquer processo participativo.
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Entre os dias 29 de abril de 2001 e 01 de maio de 2002 realizou-se a oficina
para definição do Marco Lógico do Monumenta-Luz, cujo relatório final intitulou-se:
“Subsídios para estratégia de preservação sustentável do patrimônio histórico
situado na área de abrangência do Projeto Luz-Monumenta”. José (2007) relata
como membro participante da oficina, que em nenhum momento questões como:
quais monumentos seriam mais representativos para serem preservados; como
despertar o interesse da comunidade para sua preservação; o que significa a
disponibilização para exploração comercial de alguns deles; foram abordadas.
Não estiveram presentes representantes dos movimentos de moradia da área
central, de moradores de baixa renda da região, da classe artística, nem dos
comerciantes do Bom Retiro. Não houve espaço para a questão da produção da
habitação de interesse social no debate sobre os usos a serem estimulados na área.
Os consultores do MinC frisaram o tempo todo a necessidade de se elaborar
propostas tendo em vista a “garantia das condições de sustentabilidade dos
resultados a serem alcançados” e a otimização dos recursos do empréstimo na
definição do tamanho da área de intervenção. O foco estratégico definido para o
Projeto Luz ficou condicionado ao perfil cultural que vinha sendo desenhado para a
área pelo governo do estado.
Em relação à área de intervenção, chegou-se à delimitação da Área de
Projeto (AP) onde se localizam as intervenções, e da Área de Influência (AI), as
quadras que margeiam a AP. As orientações dos consultores da UCG foram
seguidas afim de otimizar o uso dos recursos existentes e sua menor diluição na
Área de Projeto, deixando de fora desta, o território socialmente mais complexo.
Dentro da AP, 231 imóveis de propriedade privada e 26 monumentos foram
contabilizados – sendo 15 passíveis de intervenção - e a Área de Influência (AI),
apesar de não ser alvo de investimentos diretos, segundo definições do Programa,
seria aos poucos atingida pelas mudanças efetivadas.

Figura 12: Mapa Monumenta-Luz - Fonte: EMURB:2006
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Avaliação dos custos do Projeto
Para a elaboração do Projeto consideram-se dois tipos de custos: o custoefetividade que corresponde ao custo de investimento total (sem considerar os
custos de manutenção), dividido pelo número de monumentos nacionais, somados a
outros monumentos tombados em diferentes esferas (municipal, estadual),
localizados na Área de Projeto. São considerados custos aqueles atrelados a
investimento em monumentos, melhoramentos do espaço público, infra-estrutura e
promoção da reabilitação privada de imóveis (JOSÉ, 2007, p. 228). Já o custo
econômico define-se pelos investimentos realizados no restauro dos componentes e
dos custos de manutenção de cada um deles.
Valorização imobiliária e panorama do mercado imobiliário na Luz
A previsão de retorno da implantação do Programa foi construída inteiramente
sobre o potencial de valorização imobiliária da área de intervenção, prevista como
decorrência das melhorias. Visando estimar a valorização dos imóveis privados e
dos monumentos, em julho de 2002, foi pesquisado o mercado imobiliário no
perímetro das AP e AI. Os terrenos já edificados ou edificáveis nas proximidades da
Rua José Paulino mostraram-se os mais valorizados, devido ao dinamismo
comercial e econômico da área, contrariamente às áreas onde incide o zoneamento
Z8-200, cujos preços caem consideravelmente.
Para os imóveis residenciais os valores comportam-se do mesmo modo que
os comerciais e para os terrenos, devido à existência de pouquíssimas áreas livres
na região central, os valores apresentam-se bastante elevados quando se toma por
parâmetro a localização dos terrenos. Para o setor de locação, os valores dos
imóveis residenciais variam entre R$ 3,00 e R$ 12,00/m2 para os imóveis, em sua
maioria apartamentos, datados de 1950 (mais baratos) e pós 1970 (mais caros). No
segmento comercial a micro localização é mais importante quando se trata de lojas
no térreo e no setor de serviços, o importante é a proximidade com bancos e outros
negócios tipicamente de conveniência, bem como a idade e qualidade da edificação
(JOSÉ, 2007, p. 230).
Sustentabilidade financeira
É considerada como um dos aspectos fundamentais do Programa na geração
de recursos que deve alimentar o Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e
Cultural do Projeto-Luz. O Fundo é gerenciado por um representante do município e
por um Conselho Gestor paritário, tendo como objetivo financiar a manutenção das
intervenções realizadas em monumentos públicos e reaplicar os recursos
excedentes na Área de Influência do Projeto. Para os imóveis públicos é realizado
um estudo de viabilidade financeira, quando da sua inclusão no Projeto, ficando os
inquilinos responsabilizados pela manutenção do edifício mediante assinatura de um
contrato. Quando se tratar de entidades públicas, faz-se necessária a comprovação
de dotação orçamentária suficiente para a manutenção do imóvel.
O custo dos imóveis privados é de responsabilidade dos proprietários, como o
são os hotéis Federal Paulista e Queluz, o Antigo Seminário Episcopal, o Museu de
Arte Sacra, que mesmo sendo monumentos nacionais, são privados. Os
equipamentos para uso comercial deverão ser mantidos pela iniciativa privada, como
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o prédio do Ponto Chic, metade da Casa da Administração e o edifício Paula Souza.
Os espaços e equipamentos públicos, como o Jardim da Luz, a Praça Coronel
Fernando Prestes, os dois pontilhões de ferro, o edifício Ramos de Azevedo, as vias
e logradouros, o Bonde, ficarão a cargo do poder público. O Ponto de Bondes, o
Coreto no 2, o Quartel do 1o Batalhão de Choque (antigo Quartel da Luz), o Museu
de Arte Sacra e a Chaminé serão mantidos com recursos do Fundo de Preservação.
De certo modo, o Fundo deverá ser alimentado por praticamente todos os
monumentos após a realização das intervenções, através do repasse de parte de
sua receita ou do retorno do empréstimo. Algumas propostas complementares
previstas pelo Perfil do Projeto permitem, por exemplo, a abertura do monumento,
mesmo quando institucional, para o turismo, ou a disponibilização de espaços para
outros usos capazes de gerar renda (JOSÉ, 2007, p. 235). De acordo com o
Regulamento Operativo, os valores destinados a futuras atividades comerciais ou de
serviços deverão ser pagos em 10 anos, enquanto os destinados a programas
habitacionais, em 15 anos. Não se considera qualquer taxa de juros sobre os valores
emprestados pelo Programa Monumenta.
É previsto que após a implementação do Projeto na região da Luz e do
processo de revitalização urbana haverá uma valorização dos imóveis existentes,
ocasionando um acréscimo na arrecadação do IPTU. Parte desta arrecadação
deverá retornar ao Fundo de Preservação.
A iniciativa privada
Segundo o seu Regulamento Operativo, o financiamento de obras de reforma
em imóveis situados na Área do Projeto visando a recuperação de suas
características históricas, artísticas e cênicas, isto é, sua restauração, constitui-se na
forma mais expressiva da participação da iniciativa privada. Os itens de reforma
passíveis de financiamento se limitam a reforma de fachadas, recuperação de
cobertura, estabilização ou consolidação estrutural da edificação e reforma das
instalações elétricas. A UCG pode também determinar obras de reforma nos
interiores dos imóveis, quando a renda familiar for inferior a três salários mínimos e
para os proprietários com maior renda, a CEF possui uma linha de crédito para os
imóveis contemplados pelo Programa Monumenta.
A participação da iniciativa privada através da utilização de leis de incentivo
fiscal, especificamente da Lei Rouanet, passou a ser incentivada no âmbito do
governo federal a partir dos meados dos anos noventa. Os investimentos em
equipamentos culturais articulados pelo Estado, tem se tornado complementar em
orçamentos de requalficação urbana, prevista inclusive no Projeto Monumenta.
Outra forma de participação da iniciativa privada pode-se dar através da exploração
comercial dos monumentos disponibilizados para tal fim.
Monumenta-Luz : realizações
A partir do ano de 2002, quando foram elaborados os “Estudos de
Viabilidade”, a um custo de R$ 950 mil, que “credenciaram a cidade de São Paulo ao
Programa”, teve início a recuperação da “obra de arranque”, o Monumento Histórico
Chaminé da Luz. Durante o ano de 2003, a UEP-SP elaborou poucos projetos
executivos e em 2004 concluiu-se o processo licitatório da praça Coronel Fernando
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Prestes. Do valor inicial do projeto, equivalente ao montante de R$ 19.466.431,00 ,
somente R$ 30 mil haviam sido gastos até 2004 (JOSÉ, 2007, p. 241).

Figura 13: Vista da Chaminé da Luz, São Paulo, 2007.

Devido à baixa execução do programa até então, inclusive pela alta
rotatividade de coordenadores da UEP-SP (quatro coordenadores em dois anos) e
pela dificuldade das relações intersetoriais, uma vez que, a realização dos projetos
executivos de restauro envolve o trabalho de diversas instâncias municipais, o
IPHAN determinou a revisão do contrato com a cidade de São Paulo, e em 2005, foi
assinado um termo aditivo ao convênio existente, reduzindo valores e retirando
algumas ações.
Das obras previstas inicialmente, entre recuperação de monumentos públicos,
imóveis privados e melhoria em logradouros, seis foram excluídas do plano de
trabalho: Pontilhão de Ferro Forjado no 1, Pontilhão de Ferro Forjado no 2, Quartel do
1o Batalhão de Choque (antigo Quartel da Luz), Antigo Seminário Episcopal, Hotel
Queluz, Pavimentação, inclusive para o Bonde (Parque da Luz).
Em 2003 foi contratado o “Plano Estratégico de Intervenção Urbanística” (R$
400 mil) e em 2004, contratados os “Projetos de Intervenção Priorizados”: Rua
Mauá, Interligação praça Júlio Prestes com a Estação da Luz e o Museu de Arte
Sacra (R$ 418 mil). Os anos de 2005 a 2007 seriam os anos para a consolidação do
Programa (ver anexo A).
No âmbito da linha de ação do Programa na “Recuperação do Patrimônio”,
pode-se listar as seguintes intervenções concluídas recentemente: o Coreto no 2, o
Ponto de Bondes e o Ponto Chic, no Parque da Luz; a Praça Coronel Fernando
Prestes; a Galile da Capela da Imaculada Conceição da Luz, no Mosteiro da Luz.
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Figura 14: Vista do Coreto no 2, Parque da Luz, São Paulo, 2007.

Figura 15: Vista do Ponto de Bondes, Parque da Luz, São Paulo, 2007.
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Figura 16: Vista do Ponto Chic, Parque da Luz, São Paulo, 2007.

3

Figura 17: Vista da Praça Coronel Fernando Prestes, São Paulo, 2007.
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Figura 18: Vista do playground infantil da Praça Coronel Fernando Prestes, São Paulo, 2007.

Os edifícios Ramos de Azevedo e Anexo, e Paula Souza, na praça Coronel
Fernando Prestes, e a Casa do Administrador, no Parque da Luz, encontram-se em
fase adiantada das obras visando sua recuperação e restauro. As próximas
contratações estão centradas na recuperação do Jardim da Luz contemplando o
Coreto no 1, o Grupo Escultórico e o “Menino e o Peixe, e o Chafariz dos Delfins.

Figura 19: Vista do Edifício Ramos de Azevedo, Praça Coronel Fernando Prestes, São Paulo, 2007.
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Figura 20: Vista do Edifício Ramos de Azevedo e Anexo, Praça Coronel Fernando Prestes, São
Paulo, 2007.

Figura 21: Vista do Edifício Paula Souza, Praça Coronel Fernando Prestes, São Paulo, 2007.
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Figura 22: Vista da Casa do Administrador, Jardim da Luz, São Paulo, 2007.

Figura 23: Vista do Jardim da Luz, 2007.
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No âmbito da linha de ação de “Financiamento para Imóveis Privados”, temse o Edifício Santa Josefa de uso residencial, com 202 apartamentos, localizado no
Largo General Osório, cujo processo foi aprovado pelo BID / MinC com recursos da
ordem de R$ 600.000,00 e R$ 00 de contrapartida. Na Rua Três Rios, o Colégio de
Santa Inês, cujo valor do recurso foi de R$ 1.358.800,00 frente a uma contrapartida
de R$ 151.200,00. Ambas edificações pleitearam a verba para reforma de suas
fachadas.

Figura 24: Vista do Edifício Santa Josefa, Largo do Osório, 2007.

Monumenta-Luz : reflexos da implantação
Em relação aos benefícios diretos para a população local da área da Luz,
pode-se adiantar que, desde o início da implantação do Programa Monumenta em
São Paulo, foi praticamente nula a participação desses atores sociais quando da
realização das oficinas para a definição da Área de Projeto e da elaboração da Carta
Consulta.
Não se percebe ainda a chegada de novos grupos de moradores com maior
poder aquisitivo, nem se percebe também, a expulsão de grupos de menor renda, ou
seja, o processo de gentrificação, tão comum nos projetos de revitalização de áreas
urbanas degradadas e deprimidas, ainda não se efetivou. Mas, sabe-se da pressão
por parte de diversos grupos - entre eles comerciantes locais e setor imobiliário -
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para a exclusão da ZEIS na prevista aprovação final do Plano Diretor no ano de
2007.
O Programa Monumenta, da forma como foi implantado em São Paulo,
apesar de voltado para a preservação do patrimônio histórico, é norteado por
critérios exclusivamente econômicos, explicitado na necessidade de se comprovar o
potencial de valorização imobiliária da área para aprovação do convênio. Associado
à primeira linha de ação do Monumenta-Luz , a “Recuperação do Patrimônio”
(conserva e restaura o Patrimônio Histórico e Artístico urbano) está o “Plano
Estratégico Urbanístico” (requalifica o espaço urbano), que é visto como fruto da
atmosfera a ser criada com a recuperação dos monumentos, funcionando como
atrativo para empreendedores imobiliários. Em outras palavras, prevê-se que a
recuperação do patrimônio histórico criará as condições necessárias para atrair
grupos de maior faixa de renda para a região, bem como gerar uma nova demanda
para o mercado imobiliário, que se empenharia em investir na área.
Não consta no escopo do Programa Monumenta um plano urbanístico
elaborado de forma a coordenar e regulamentar as transformações urbanas
desejadas, equacionando o possível aquecimento da dinâmica imobiliária com a
preservação das características históricas, a permanência da população, das
atividades comerciais e dos serviços existentes (JOSÉ, 2007, p. 245). O índice de
valorização imobiliária de 28% apresentado no Perfil do Projeto devido ao processo
de recuperação dos monumentos pode aumentar, caso realmente haja interesse dos
empreendedores urbanos pela área, acarretando um processo de renovação urbana
baseado na demolição sem precedentes de grandes extensões de área, já que a
região é formada por pequenos lotes que são facilmente incorporáveis após o seu
remembramento.
Com certeza, a falta de um planejamento integrado, levará a uma
descaracterização do entorno imediato e próximo dos monumentos, paradoxalmente
à temática do programa que tem como objetivo fundamental preservar áreas de
interesse do patrimônio histórico e artístico urbano.
A adoção da premissa da valorização imobiliária no âmbito do Programa
Monumenta, certamente conduzirá a um processo de expulsão e exclusão social nas
áreas ocupadas por população de baixa renda. A evasão induzida de
estabelecimentos comerciais e da população residente com o aumento dos aluguéis,
bem como do aumento do preço do metro quadrado refletindo na comercialização e
reabilitação de edifícios para habitação de interesse social, certamente ocorrerá.
Faz-se necessário explicitar que a exclusão social nos processos de requalificação
urbana é vista como um fator natural, principalmente quando se trabalha com o
patrimônio histórico, que parece blindado por uma imagem apolítica, já que as
estratégias que envolvem a preservação histórica, jamais revelam a quem realmente
se prestam.
José (2007) afirma que outra forma de naturalizar a troca da população é
fundamentar todas as ações com o argumento da sustentabilidade, que no caso do
Programa Monumenta-Luz reside em se criar atratividades para uma população de
faixa de renda maior, passível de consumir cultura e por que não, tornar-se o sangue
novo desejado dos futuros projetos imobiliários que começam a ser desenhados
para a região.
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6. Considerações Finais
O conhecimento da evolução dos princípios da Conservação Urbana
Integrada, desde sua origem no urbanismo progressista italiano dos anos 1960 e
1970, passando por sua sistematização na Declaração de Amsterdã em 1975, até
sua mais recente abordagem do desenvolvimento sustentável - novo paradigma do
planejamento urbano e territorial contemporâneo - se mostrou fundamental na
estruturação da análise dos conceitos comuns a esta disciplina e àqueles elencados
a partir do Regulamento Operativo1 do Programa Monumenta.
Por outro lado, se a Conservação Urbana Integrada é uma tônica comum,
quase unânime em todos os programas de intervenção, a forma de realizá-la e seus
propósitos variam enormemente, segundo a orientação política e cultural dos atores
sociais que a empreende. Em relação ao Programa Monumenta, este se define
como sendo um programa nacional de preservação e recuperação sustentável do
Patrimônio Histórico. No âmbito desta definição do Monumenta, dois objetivos
específicos são explicitados e encontram paralelo na CI: preservação e
sustentabilidade.
Preservação
É a primeira das metas de longo prazo do Programa Monumenta quando se
trata de preservar áreas prioritárias do patrimônio histórico e artístico urbano sob
proteção federal, os Monumentos Nacionais2. Enquanto proposta deve concentrarse nas necessidades das Áreas Elegíveis3, podendo abarcar o seu entorno (Áreas
de Projeto4), na medida em que sua ação seja indispensável para a garantia da
sustentabilidade dos investimentos em preservação.
Para o programa, o processo de preservação dos Monumentos Nacionais e
seu entorno imediato é apenas uma das facetas do complexo processo de
revitalização de áreas urbanas degradadas.
Para a CI, a preservação deve ser construída socialmente quando se toma,
por exemplo, a preservação do espaço urbano que, inegavelmente, é fruto de um
processo construído por várias identidades que correspondem aos indivíduos e seus
grupos sociais.
Sustentabilidade
No Monumenta, a sustentabilidade está vinculada à geração permanente de
receitas para o equilíbrio financeiro das atividades e da conservação de todos os
imóveis da Área de Projeto, bem como estabelece os critérios para a melhoria da
acessibilidade e da atratividade da referida área.
No âmbito da CI, a sustentabilidade é alcançada quando a conservação do
patrimônio cultural urbano agrega valor em todos os setores abarcados pelo
1

Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Urbano – versão de setembro de 2003.
Monumentos tombados em nível federal, de acordo com o Decreto Lei 25, de 30.11.1937.
3
Áreas de interesse que possibilitam o convite ao município para participar do Monumenta
4
Área de investimento do Programa.
2
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desenvolvimento sustentável: econômico, político, cultural, ambiental, social e físicoespacial. Desta forma, é tratada como um processo multidimensional, sendo
necessário minimizar os possíveis desequilíbrios que venham a ocorrer nestes
setores devido à diversidade dos interesses dos grupos sociais envolvidos.
No plano urbano, a sustentabilidade da cidade implica em um sistema que se
valoriza e utiliza, de modo sustentável, os recursos contidos em seu território.
Também se complementa essa proposição com uma característica que a associa a
uma tendência dos agentes urbanos em criarem seus próprios recursos a partir do
potencial existente no território urbano. A postura permanente, e de larga aceitação
entre os agentes sociais locais e de geração de recursos (humanos, financeiros,
organizacionais, culturais e outros) é que define então a sustentabilidade da cidade,
ou da cidade sustentável.
Conservação
É tomada como o termo geral para a salvaguarda e proteção do patrimônio
histórico e como ação de prevenção de sua decadência, englobando todos os atos
para prolongar a vida do patrimônio cultural e natural.
Esta definição é mais aplicável no âmbito das propostas do Monumenta,
enquanto ação sobre os Monumentos Nacionais. Na CI, consta como um dos
princípios da Declaração de Amsterdã, uma vez que, a conservação do patrimônio é
considerada o principal objetivo da planificação urbana e territorial; a possibilidade
dos setores responsáveis pela conservação trabalharem de forma cooperada, assim
como sua adoção nos programas de educação patrimonial, principalmente para os
jovens.
Revitalização
A revitalização urbana é vista pelo Monumenta como objeto de
responsabilidade da municipalidade e o financiamento disponibilizado pelo Programa
para a Área de Projeto é apenas uma contribuição especializada ao conjunto de
investimentos necessários para sua efetivação, não se configurando como fonte
principal de recursos para os referidos processos de revitalização. O Programa
considera que o esforço de preservação requer a revitalização das áreas
circundantes aos Monumentos Nacionais, como forma de se garantir a
sustentabilidade dos mesmos.
A CI explicita que, atualmente nos programas de revitalização, nota-se uma
constante associação dos programas de revitalização de áreas históricas com o
desenvolvimento de atividades de lazer, fortemente ligadas ao turismo. Para o
Monumenta, os projetos de revitalização constituem-se um importante instrumento
no incremento da utilização econômica, cultural e social das Áreas de Projeto,
principalmente através das atividades turísticas, uma das responsáveis pela
sustentabilidade do Programa.
Para a CI, a diversificação sócio-cultural das áreas históricas, promovida pela
implementação de propostas de usos mistos, incluindo-se a habitação, é
fundamental para que se crie um ambiente economicamente propício à revitalização.
O incentivo exclusivo para o estabelecimento das atividades comerciais nas áreas
revitalizadas, especialmente voltadas para atender uma população flutuante de
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turistas ou usuários temporários (principalmente à noite), tem demonstrado ser uma
estratégia frágil, até economicamente, e incapaz de imprimir um processo de
revitalização sustentável a longo prazo.
Atores Sociais
Num primeiro momento, os atores sociais representados pelos moradores
locais, entidades representativas das atividades econômicas locais, universidades,
ONG’s, autoridades municipais, são um importante componente quando do processo
de elegibilidade de municípios para o Monumenta. É necessária sua participação
em oficinas de planejamento que visam a elaboração do planejamento estratégico
do projeto. Mas, no caso do Monumenta-Luz o que ocorreu foi justamente o
contrário, pois, não estiveram presentes os representantes dos movimentos de
moradia da área central, de moradores de baixa renda da região, da classe artística,
nem dos comerciantes do Bom Retiro.
Num segundo momento, podem se valer do financiamento disponibilizado
para a promoção de atividades econômicas nas Áreas de Projeto, bem como na
capacitação para formação de mão de obra qualificada voltada para os programas
de conservação e restauro, fato este ainda não ocorrido.
Como importante premissa do Programa, é necessária a participação da
iniciativa privada desde a concepção do projeto, implicando tanto na condição de
potenciais operadores, como de parceiros em empreendimentos imobiliários e
comerciais, visando as ações de revitalização das áreas de intervenção.
No âmbito do regulamento do Programa Monumenta está explicitado que
suas operações não se caracterizam como um projeto destinado a melhorar a justiça
social, nem tampouco como investimento contra a pobreza.
A conservação urbana integrada é basicamente uma atividade de negociação
política que depende da participação e do envolvimento, principalmente o popular,
nos processos de gestão urbana. Em todas as formas de se realizar a CI, é
inegável a importância dos diversos atores sociais, como forma de se garantir sua
legitimidade e conseqüente sustentabilidade a longo prazo.
Quando se toma o plano das várias experiências da aplicação da CI nos
processos de revitalização urbana, os resultados mais positivos se viabilizaram,
justamente, onde a interação entre poder público e os diversos atores sociais, deuse sobre um forte senso de justiça, visando, principalmente, o sucesso das ações
públicas sobre a estrutura urbana.
Na busca de consensos é necessário que se invista no trabalho de
coordenação das ações dos atores sociais para que se possa minimizar os efeitos
de uma excessiva normatização sobre as ações dos mesmos.
A seguir alguns resgates da experiência recente, visando identificar o que se
pode extrair como recomendações.
A revitalização de áreas urbanas de interesse cultural, especialmente centros
históricos, tem sido uma estratégia adotada no Brasil para gerar atividades
produtivas em algumas áreas das nossas grandes cidades consideradas obsoletas.
Nos anos 1990, surgiram várias iniciativas de grande efeito no desenvolvimento
urbano como foram, por exemplo, os casos emblemáticos de Recife, Salvador e São
Luís, entre outros.
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Em geral, esses processos foram conduzidos pelos governos locais, ou
estaduais, utilizando recursos próprios e buscando atrair investidores privados.
Durante os anos 1990, as revitalizações mencionadas caminharam a passos
relativamente lentos, mas mantiveram a sua continuidade. Foram dos poucos
projetos urbanos em nosso país a manter continuidade, mesmo enfrentando os
desafios das mudanças de governos locais. O apoio e a adoção desses processos
pelos habitantes dessas cidades, explica o quase ‘milagre’ da continuidade.
Na virada do ano 2000, ocorreram mudanças importantes nas percepções
dos gestores públicos locais. Desde então, percebe-se uma tendência importante
nos governos estaduais e municipais de elaborar planos de desenvolvimento de
longo prazo, centrados na construção de planos ou visões estratégicas que aliam
atores públicos a privados. Nada mais louvável e importante.
Os projetos de revitalização urbana têm ganho ‘status’ especial no interior das
propostas desses grupos, especialmente em capitais de Estados com economia
deprimida como, por exemplo, em Recife. A revitalização significa tentar agregar um
novo valor, o cultural, ao processo de produção, para atrair novos tipos de
investidores e superar a escassez local de recursos financeiros. Claramente, esses
projetos estão centrados numa proposta de valorização dos ativos culturais imóveis,
que são únicos e irreprodutíveis, como os de centros históricos, e de grande
qualidade ambiental e patrimonial.
Essa estratégia tem sido, de fato, inescapável, nos casos das revitalizações
de áreas de interesse cultural, pois não tem sido possível recuperar o patrimônio
cultural urbano somente com os recursos públicos. Entretanto, essa estratégia
apresenta um problema recorrente, do ponto de vista da permanência e
continuidade do patrimônio cultural, especialmente considerando a perspectiva de
longo prazo e dos interesses das gerações futuras.
As mais avançadas teorias de planejamento e de elaboração de projetos
afirmam que um bom projeto deve ser o resultado da análise de várias alternativas
de solução. Para tanto, é necessário que sejam realizadas comparações entre
alternativas de projetos, com base em avaliações de impactos econômicos,
financeiros, ambientais, sociais e culturais, entre outros. Esse tipo de postura
somente poderá ser adotada se o gestor público aceitar e promover a negociação
entre todos os atores implicados no processo de gestão. Caso contrário, tenderá a
prevalecer a proposta do investidor.
Para um bom processo de gestão pública da revitalização e da proteção do
patrimônio cultural é fundamental que tarefas como formulação de alternativas de
projetos, análise de impactos e a negociação entre os atores sejam, de fato,
realizadas e incentivadas. O patrimônio cultural imobiliário não é constituído por
imóveis como quaisquer outros. São bens culturais com características especiais
que os tornam irreprodutíveis e insubstituíveis. Uma vez perdida a autenticidade e
integridade física dos mesmos, nada mais pode ser feito para reverter o dano.
Como patrimônio cultural eles serão bens perdidos e sem valor.
Portanto, todas as normas internacionais de proteção cultural recomendam
que as decisões de intervenção de grande impacto no patrimônio devem ser
precedidas de análises sérias e profundas dos impactos de qualquer alternativa de
projeto possível. Essas análises devem ser realizadas segundo um processo de
negociação e respeito entre todos os atores implicados e com a absoluta
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transparência dos seus resultados, especialmente considerando enfatizar as
possíveis conseqüências para a geração atual e, também, para as futuras.
A análise retrospectiva das políticas de reabilitação realizadas pelo governo
federal revela uma contínua priorização de ações de preservação de edificações
isoladas, em detrimento da manutenção da vitalidade das atividades urbanas e do
caráter simbólico dos lugares, no sentido de reforçar a questão da memória e
identidade da população local.
Com a fundação do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, em 1937, tiveram início as primeiras ações de salvaguarda do patrimônio
histórico e artístico nacional - ações específicas de restauro. No fim da década de
1970, a criação de órgãos estaduais de preservação aconteceu como resposta a
grande ocorrência de demolições, diante das grandes transformações causadas pelo
processo de expansão urbana das cidades.
Ancoradas nas Cartas Patrimoniais, estas primeiras ações de revitalização se
restringiam a salvaguardar estruturas de relevante valor artístico e histórico,
geralmente protegidas por processos de tombamento, em sítios urbanos
reconhecidos historicamente pela sua autenticidade, na maioria dos casos
representantes da tradição arquitetônica colonial, e onde a estagnação econômica
foi o principal fator de preservação. Como exemplo, têm-se as cidades de Ouro
Preto, Goiás Velho, Olinda e Diamantina.
Apenas através de iniciativas recentes, experimentadas a partir do ano 2000,
o governo federal vem procurando introduzir a dimensão da reabilitação urbana em
programas federais. Foi nesta direção que a Caixa Econômica Federal iniciou a
implantação do Programa de Revitalização de Sítios Históricos - PRSH, e que o
Ministério da Cultura criou o Programa “Monumenta”.
Atualmente são 26 sítios históricos tombados pelo IPHAN que fazem parte do
programa. Embora o Monumenta tenha avançado significativamente na direção de
superar o simples restauro de monumentos isolados e considerar contextos e ações
mais amplos, sua intervenção ainda é bastante restrita a setores específicos de
centros históricos que foram objeto de tombamento federal e, sobretudo, a imóveis
públicos, já que as estratégias de financiamento de imóveis privados prevêem
apenas o restauro de fachadas e coberturas.
Já o PRSH, da Caixa, tendo como foco as áreas protegidas como patrimônio
cultural (não apenas as tombadas por lei federal), procurou disponibilizar
financiamento e arregimentar parceiros para reabilitar imóveis vazios, destinando-os
para o uso habitacional. Sem um fundo específico de financiamento, contando
apenas com recursos do Programa de Arrendamento Residencial – PAR, a Caixa
viabilizaria algumas ações de reabilitação, agregando recursos da lei federal de
incentivo à cultura, via renúncia fiscal, para complementar os custos da recuperação
de imóveis históricos que abrangem obras de restauro, que por isto ultrapassam os
tetos de financiamento estabelecidos pelo PAR.
Enquanto a Caixa partia para a experimentação do PRSH, o IPHAN
apresentava a formatação do “Programa Urbis”, como uma resposta, de certa forma
complementar, ao Monumenta, mas sem orçamento nem padrões de financiamento
específicos. O Urbis contribuiria, conceitualmente, com um exemplar modelo de
gestão, sem necessariamente convergir ao PRSH da Caixa, pelo menos quanto aos
critérios de elegibilidade.
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A Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais por meio da recuperação do
estoque imobiliário subutilizado promove o uso e a ocupação democrática dos
centros urbanos, propiciando o acesso à habitação com a permanência e a atração
de população de diversas classes sociais, principalmente as de baixa renda, além do
estímulo à diversidade funcional, recuperando atividades econômicas e buscando a
complementaridade de funções e a preservação do patrimônio cultural e ambiental.
Esses objetivos são parte integrante da política urbana que utiliza os
princípios e instrumentos contidos no Estatuto da Cidade, compreendendo a função
social da propriedade, através da reutilização de edificações ociosas, de áreas
vazias ou abandonadas, subutilizadas ou insalubres, bem como a melhoria da infraestrutura, dos equipamentos e dos serviços urbanos. Nesse sentido, a priorização
das chamadas áreas urbanas centrais representa uma estratégia de construção de
uma política de reabilitação urbana, com a perspectiva de que possam se estender,
paulatinamente, para outras áreas consolidadas das cidades, para outras
centralidades.
A intensa expansão urbana alimentou a especulação imobiliária calcada em
um permanente e diferenciado processo de valorização e desvalorização da terra
urbana e do estoque de edificações. É um processo que segue uma lógica perversa
em termos sociais, ambientais e econômicos, mas profundamente rentável ao nível
dos proprietários de terras e dos incorporadores imobiliários. É a lógica de criação
de novas áreas de centralidade urbana e habitacionais e da obsolescência das
áreas mais antigas. Não se trata de um processo homogêneo. Pelo contrário, é
profundamente diferenciado na sua abrangência do território urbano e quanto aos
seus resultados. Está baseado no movimento do capital construtivo, por sobre as
diferentes partes das cidades utilizando seus atributos locacionais, ambientais e
culturais como elementos definidores do valor das novas construções.
Na América Latina, pode-se diferenciar o processo de desvalorização urbana
segundo dois tipos básicos de áreas: as áreas de ocupação antiga, especialmente
os velhos centros históricos, e as periferias pobres. A rigor, deve-se acrescentar as
áreas marginalizadas, e extremamente pobres, existentes no interior da mancha
urbana consolidada e alguns bairros de ocupação urbana mais recente.
Mediante este panorama predominante nas áreas centrais urbanas do país,
pode-se vislumbrar muitos dos princípios da conservação urbana integrada nos
projetos de revitalização dessas áreas, particularmente após a Declaração de
Amsterdã de 1975. A forma como são efetivados esses princípios dentro dos
programas e sua apropriação por políticas, ora de cunho mais social, ora por
políticas de cunho neo-liberais, é que dão o rumo dessas intervenções.
Especificamente o Programa Monumenta Luz, que se encontra atrelado às
estratégias de desenvolvimento local do bairro da Luz, importante área urbana de
interesse patrimonial da cidade de São Paulo, tem contribuído para a caracterização
desta como área de consumo para o setor turístico. A partir de 2006, começou a
esboçar-se, timidamente, a recuperação das fachadas de algumas edificações
dentro da Área de Influência. O resultado mais importante dessa ação é, sem
dúvida, a identificação do patrimônio urbano como o principal recurso para o
desenvolvimento local integrado e não só do turismo.
Seria desejável, neste caso do Monumenta Luz, que as várias dimensões do
desenvolvimento sustentável pudessem ser melhor aplicadas e culturalmente
orientadas em um cenário de amplo e profundo diálogo entre os vários atores sociais
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envolvidos neste caso específico do Projeto de Revitalização do Conjunto Histórico
da Região da Luz – São Paulo, visto que estão envolvidas as três esferas de
governo: federal, estadual e municipal. Outra aplicação valiosa seria a validação dos
instrumentos do Estatuto da Cidade que asseguram a função social da propriedade,
garantindo a implantação de empreendimentos voltados para a habitação de
interesse social. Mas é fato que há uma fortíssima pressão pelos segmentos de
comércio, do setor imobiliário e das esferas do governo municipal e estadual atuais,
para que não se viabilize na área da Luz, este tipo de empreendimento.
Entretanto, como a recuperação da área do Monumenta Luz ainda encontrase em processo, seria desejável também, uma negociação aberta e transparente
entre as esferas do poder público, responsáveis pela condução do programa, e os
diversos atores sociais, contribuindo para uma maior identificação do patrimônio
urbano como principal recurso para o desenvolvimento local e não só do turismo.
Contribuiria também para o reconhecimento de que o patrimônio tem múltiplas
realidades, não sendo, somente, a aparência pitoresca da arquitetura e dos
conjuntos urbanos. Reforça-se aqui que este pode e deve estar integrado às várias
dimensões do desenvolvimento sustentável, possibilitando às propostas de
desenvolvimento local, uma correta orientação sem se descolar das especificidades
locais.
Finalmente, seria ainda desejável, apesar do Plano Diretor da cidade de São
Paulo, determinar o bairro da Luz como Zona Especial de Preservação Cultural –
ZEPEC, que esta fosse individualizada em um PD específico.
É evidente que na confrontação do Programa Monumenta-Luz com os
princípios da CI há um desequilíbrio de forças. Aglutinando a este, outros programas
e projetos já implantados ou em vias de, para a área da Luz, pode-se obter um maior
conjunto de realizações passíveis de análise. Mas, quando se toma o Pólo Luz,
responsável pela implantação das “âncoras culturais” – Sala São Paulo, Pinacoteca
e Museu da Nossa Língua na Estação da Luz, verifica-se que se atribui somente à
cultura o papel de principal vetor no processo de revitalização da área. Quando se
toma o PRIH-Luz, a dimensão social passa ser o indutor do processo de renovação
urbana.
Talvez a grande “novidade” seja o Programa Nova Luz na região da
Cracolândia, que de acordo com as últimas informações, terá a prefeitura como o
agente responsável pela disposição de uma área a ser “vendida” para a iniciativa
privada criar um grande empreendimento que contemple todas as faixas de renda
quanto à habitação, serviços e lazer.
Conclui-se que o poder público vale-se dos programas de revitalização como
uma ferramenta poderosa para mais uma vez não fomentar políticas de inclusão
social. O patrimônio histórico, quando envolvido, torna-se um álibi perfeito, pois o
que está em jogo é um apelo à valorização da memória urbana e sua conseqüente
preservação.
A experiência da cidade de Lisboa, como já descrita anteriormente,
sabiamente poderia ser adotada aqui, quer seja pela atuação simultânea das duas
frentes de trabalho coordenadas pela municipalidade e pela iniciativa privada, sem
nunca a primeira abrir mão de suas responsabilidades, quer seja pela implantação
de escritórios nas áreas de revitalização com poder de comando sobre os diversos
atores sociais.
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Como sugestão final, recomenda-se que, beneficiando-se do tempo histórico
decorrido, futuros estudos na área sejam desenvolvidos, de forma a evidenciar os
resultados de diferentes concepções de programas de revitalização urbana do país,
seus princípios, experiências e o fazer da disciplina da conservação urbana
integrada.
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