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Resumo: 
 
Foi a partir da década de 1970, que muitos documentos, pesquisas, projetos e planos públicos já alertavam 
sobre o potencial em infra-estrutura da área central da cidade de São Paulo e que estava sendo subutilizado e 
por isso, fazia-se necessária a requalificação da área para estimular a oferta de moradias para a população de 
baixa renda e, investimentos em comércio, serviços e pequenas indústrias. A gestão municipal de 2001-2004 
de São Paulo destacou a importância e prioridade de se investir em políticas públicas para a área central da 
cidade com a elaboração e ou continuidade de planos, programas e projetos para o território ao recorrer ao 
debate coletivo entre os vários atores e sujeitos envolvidos e interessados no processo de pensar e construir 
as políticas para o planejamento urbano da área central. Assim, o objetivo desse estudo é analisar: os 
instrumentos de gestão e planejamento tais como o Plano Diretor Municipal Estratégico de 2002 e o 
Programa de Reabilitação da Área Central de São Paulo, as avaliações e matérias feitas por vários atores 
sociais e veículos de informações sobre os princípios, diretrizes e ações das políticas urbanas enfocadas para 
a requalificação do centro antigo da cidade de São Paulo, durante a gestão municipal de 2001-2004. 
Concluiu-se que as políticas urbanas empreendidas para o centro antigo nesta gestão não seguiam uma 
política de gentrificação do território e sim, partiam da idéia da diversidade social considerando-se que a 
característica popular do centro deveria incentivar a implantação de equipamentos coletivos, valorizar o 
patrimônio histórico e dar uso ao espaço público de forma a atender a todas as classes sociais.  
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1. Introdução 
 

O território da área central da cidade de São Paulo é o objeto de estudo deste trabalho. Essa área da 
cidade, o centro antigo, é uma formação territorial intra-urbana produzida pelas relações sociais que 
em suas ações sobre o espaço estruturam uma nova centralidade, com uma nova configuração no 
seu papel de centro de cidade, pois, essa área abarca uma outra noção na divisão social e territorial 
do trabalho, a qual demarca economicamente e socialmente as localidades na cidade. 
O estudo do centro antigo da cidade de São Paulo, para este trabalho, é o espaço contido nos limites 
da Subprefeitura da Sé onde estão os distritos da Sé, República, Bom Retiro, Santa Cecília, 
Consolação, Bela Vista, Liberdade, Cambuci e, acrescenta-se neste mesmo quadro territorial de 
análise, parte da área composta pela subprefeitura da Mooca, incluindo-se o distrito do Brás. Essa 
área de 29,7 Km2 é habitada por 400 mil pessoas, entretanto, tem-se por volta de 2 milhões de 
pessoas que circulam por essa área diariamente. (www.prefeitura.sp.gov.br; 27/10/2006). Esse 
espaço do centro antigo tem sido delimitado de diferentes formas para ser atendido pelos 
programas, planos e projetos produzidos para o território.  
As políticas urbanas para a requalificação da área central de São Paulo têm sido construídas desde a 
década de 1970 quando muitos documentos, pesquisas, projetos e planos já demonstravam sobre o 
potencial em infra-estrutura da área central da cidade e que estava sendo subutilizado, devido a um 
processo de esvaziamento populacional, deterioração e desvalorização do patrimônio e decréscimo 
de concentração e investimentos econômicos. Pois, parecia uma área abandonada pelo poder 
público e pelos interesses econômicos hegemônicos, fazendo transparecer um espaço destinado aos 
excluídos, moradores de rua, trabalhadores informais, população residente de baixa renda, pelo 
circuito do setor terciário mais simples, ficando o setor financeiro quase que como uma ilha de 
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riqueza no centro histórico. A Requalificação implica em tornar os “pedaços” do território objeto do 
planejamento urbano, revitalizados e ou reabilitados para cumprir com a função social do espaço 
considerando-se a realidade social expressa no lugar.  
Na gestão municipal de 2001-2004, o projeto de requalificação da área central de São Paulo 
aparece como eixo principal. Marta Suplicy enfatizou no seu discurso de posse a necessidade de 
reabilitação do Centro, por meio de programas, planos e projetos para a área e a importância da 
descentralização da gestão através de subprefeituras concebidas como elementos da 
descentralização e da aproximação do governo com a população.  
Assim, o objetivo desse estudo é compreender os princípios e diretrizes das políticas urbanas 
enfocadas para a requalificação do espaço social e público da área central da cidade de São Paulo, 
durante a gestão municipal de 2001-2004, por meio de alguns instrumentos de gestão e do 
planejamento, tais como: o Plano Diretor Municipal Estratégico (2002), o Plano Reconstruir o 
Centro (2001) e do Programa de Reabilitação da Área Central de São Paulo e, pelas observações e 
indagações de diferentes atores sociais que participaram das discussões e elaborações dessas 
políticas.  
A realidade social, a formação territorial que está constantemente sendo produzida pelas relações 
sociais de produção e poder que reestruturam o espaço urbano, é objeto de análise da geografia e 
deve ser objeto de relevância para o planejamento. Portanto, geografia e planejamento urbano 
podem ter como referencial a escala da realidade social como um todo, diante de determinada 
formação territorial que nesse estudo é o centro urbano antigo da cidade.  
 
2. Geografia e Planejamento: Uma Abordagem Teórico-Metodológica 
 
O processo de produção do espaço urbano “é tanto produto como condição dos processos sociais de 
transformação em andamento, na fase mais recente do desenvolvimento capitalista” (HARVEY, D. 
2005, p.165). Esses processos sociais que reestruturam o espaço são modelados pelas ações de 
todos os atores sociais, os quais lutam para sobrepor suas próprias geografias em determinada 
circunstância histórica o que resultará em uma formação territorial que reproduz territorialidades em 
suas diferentes faces do poder que se expressam espacialmente. 
A formação social derivada do sistema social e econômico do modo de produção capitalista, a qual 
se insere em um espaço particular, se reproduz internamente nas esferas social, econômica, política 
e ideológica resultando em uma formação sócio-espacial ou territorial. Milton Santos (1977) chegou 
a conclusão da inseparabilidade das noções de espaço e sociedade que são inerentes à categoria de 
formação social, pois, não se pode falar de uma lei separada da evolução das formações espaciais. 
Nesse caso, os geógrafos devem abordar as formações sócio-espaciais.  
Para Antonio Carlos Robert Moraes a categoria território se destaca como sendo o espaço da 
prática.  

 
A formação territorial é a manifestação empírica da valorização do espaço, da mesma maneira 
que a formação econômico-social manifesta o modo de produção numa expressão singular. 
Tratam-se de níveis diferenciados de abstração e concreção: o modo de produção e a valorização 
do espaço referem-se ao plano da universalidade, enquanto as formações mencionadas voltam-se 
para a esfera da singularidade (MORAES, A. C. R., 2000, p. 38)  

 
A importância desses conceitos teóricos é poderem servir como instrumentos intelectuais 
juntamente com os procedimentos mentais, utópicos e experimentais, necessários para a construção 
e definição do objeto teórico, apoiando-se nas informações que incidem sobre a realidade, bem 
como a partir de uma problemática levantada por essa realidade. É um processo de re-alimentação 
incessante entre o contexto conceitual utilizado e as observações empíricas o qual redunda em uma 
teoria. (LEFEBVRE, H., 2001).  
É um exercício complexo onde no movimento da realidade social deve-se caracterizar o que 
permanece na mudança e o que, ao mesmo tempo, permanece no movimento. Sendo assim, os 
processos e funções são os fenômenos responsáveis pela ocorrência da mudança sócio-espacial (nas 

   



  

formas e nas estruturas) e, uma vez bem conhecidos esses processos e funções, é possível intervir na 
realidade, na direção socialmente desejada (SILVA, A. C., 1988). 
Para Henri Lefebvre (2008) o espaço foi modelado por elementos históricos, ou pode-se dizer, por 
elementos da dinâmica estrutural econômica e social, e por elementos naturais, mas politicamente. 
A produção social do espaço e seu produto, o território, é um processo povoado de ideologias que 
se inscrevem no espaço como territorialidades.    
A realidade social está visível na morfologia urbana. “O território se forma a partir do espaço, é o 
resultado de uma ação conduzida por um ator (...), ator que realiza um programa em qualquer nível. 
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, (...) o ator territorializa o espaço” 
(RAFFESTIN, C., 1993, p. 143).  
Os sistemas de significações (as ideologias) são inerentes a todos os seres humanos, formalizados 
em grupos ou não. Os políticos e a força partidária que eles se incluem, tem seus sistemas de 
significações os quais podem lhes permitir subordinar a suas estratégias os atos e acontecimentos 
sociais que são por eles influenciados. Já uma pessoa humilde, por exemplo, tem o seu sistema de 
significações ao nível ecológico, no espaço urbano, que comporta a recepção, a adoção e a 
transmissão de um determinado sistema. (LEFEBVRE, H. 2001). 
Planejar o território urbano é conviver com o planejamento, pelo menos o desejado, pelos vários 
atores e sujeitos sociais que ocupam e usam determinado espaço, pois, a concepção de organização 
do espaço expressa os símbolos e as imagens concebidas intelectualmente pelos planejadores, 
urbanistas e tecnocratas, que dominam a vida social. Mas, existem outros atores e sujeitos na cena 
urbana que mantém relações afetivas, mas também racionais com o espaço de vivência. Pensar na 
construção e reflexão sobre as elaborações e estratégias das políticas territoriais e do processo de 
planejamento implica em relacionar o espaço concebido, percebido e vivido1, os quais envolvem o 
urbano e o cotidiano dentro da produção e reprodução das relações sociais existentes em uma dada 
realidade social.  
O urbanismo é um procedimento teórico e metodológico necessário para a elaboração de um projeto 
urbanístico. A epistemologia da geografia auxilia nesse embasamento teórico e metodológico dentro 
de uma abordagem dialética sobre a formação territorial, a realidade social. O planejamento urbano, 
por sua vez, inclui o urbanismo o qual se aplica ao território a partir dos princípios e diretrizes das 
políticas públicas elaboradas. 
Acompanhando as reflexões de Marcelo Lopes de Souza (2004) o planejamento, pode-se dizer, é 
um processo de pesquisa científica básica e aplicada a qual auxilia a gestão. A gestão pública, por 
sua vez, imbuída de decisões que conduzam o planejamento por meio de um processo democrático 
visando justiça social e qualidade de vida, cria possibilidades de abrir espaço para que os vários 
grupos sociais estabeleçam prioridades em relação ao que pode significar qualidade de vida, ou seja, 
uma mudança social positiva que considere as expectativas dos grupos específicos dentro de um 
projeto coletivo de requalificação do território. 
A geografia é uma ciência básica e pode ser aplicada à gestão e ao planejamento do território. “A 
pesquisa básica, no que concerne ao desenvolvimento sócio-espacial, compreende tanto a reflexão 
teórica, conceitual e metodológica sobre a natureza da dinâmica sócio-espacial e as formas de se 
obter conhecimento sobre ela, quanto o trabalho empírico”. (SOUZA; 2004, p. 90) 
O planejamento baseia-se muito em estimativas ou projeções obtidas a partir dos resultados 
fornecidos por uma pesquisa. A geografia pesquisa e estuda os fenômenos humanos e naturais que 
se estruturam no espaço como resultado de um processo histórico. Assim, a geografia possui a 
realidade social como objeto de estudo que é uma rede complexa de relações sócio-econômicas e 
que são compreendidas conforme se apresenta à observação. Para o geógrafo importa a estrutura 
resultante do processo e das funções que causam a mudança espacial, pois, a forma espacial é a 
expressão do lugar. Por isso da importância de se conhecer esses processos e funções para agir 
sobre a realidade em direção a uma situação socialmente desejada. Sendo assim, o objeto de estudo 
da geografia pode ser a compreensão e análise da organização do espaço amalgamando-se com as 
perspectivas do planejamento (SILVA, A.C.,1988).  
 3. Princípios e Diretrizes para o Planejamento Urbano na Cidade de São Paulo. 

   



  

 
Pode-se dizer que o planejamento urbano em São Paulo surgiu no final do século XIX incorporando 
a perspectiva de modernização do espaço urbano em contexto de industrialização e urbanização. A 
administração pública, representada pela elite dominante, implantava os espaços públicos e 
reorganizava os já existentes sob o signo do progresso e da beleza dentro de uma cultura baseada na 
concepção do modelo urbanístico de Haussmann2. Na gestão do prefeito Antônio Prado (1899-
1910), por exemplo, várias obras com projetos arquitetônicos neoclássicos foram aprovadas para o 
centro de São Paulo, como o Teatro Municipal, Largo do Palácio (Pátio do Colégio) e Largo São 
Bento, dentre outras, visando transformar a paisagem do lugar por meio da importação de modelos 
urbanísticos europeus e mais afinados ao gosto da elite econômica local. 
A história do urbanismo em São Paulo, segundo Candido Malta Campos (2002), estava ligada à 
necessidade de implantação dos novos processos produtivos e à transformação do ambiente material 
trazendo, paralelo a isso, as questões estéticas consideradas indissociáveis das demais temáticas 
envolvidas na construção do país e na organização do espaço urbano. E, em face disso, a 
importância de se construir uma estrutura técnica-administrativa que coordenasse e elaborasse 
projetos e planos para controlar o crescimento desordenado da cidade e solucionar os problemas da 
falta e ou precariedade de infra-estruturas. Buscava-se assim, com esses modelos e projetos 
urbanísticos regularizar os espaços da cidade sob novos critérios de qualidade estética e na 
implantação de infra-estruturas para viabilizar a funcionalidade do espaço social. 
Aos poucos a cidade foi se transformando sob os princípios da funcionalidade que a modernização 
requeria. Vários projetos foram concebidos, como o plano de avenidas de Prestes Maia (década de 
1930), visando resolver os problemas de trânsito, acabaram por sobrepor-se aos princípios da 
beleza. Como política urbana, esse plano foi o impulsionador do processo de desconcentração das 
atividades e funções a partir do centro tradicional da cidade de São Paulo que incentivou a 
urbanização de novas áreas.  
Entretanto, o contexto de expansão da área urbana, a partir de sua área central, foi caracterizando-se 
de forma desordenada e sobre uma infra-estrutura bastante precária e, na competição por espaços de 
vivência e investimentos econômicos mais estruturados criou-se na cidade um mosaico urbano 
fragmentado sobre bases segregadoras.  
A partir da década de 1950, já se evidenciavam as ocupações periféricas ilegais e pouco assistidas 
em infra-estrutura, o aumento da demanda por moradias pelos mais pobres, o empobrecimento e 
abandono do centro histórico e tradicional pelas elites, foi trazendo como conseqüência um 
aprofundamento dos problemas sociais: precariedade das moradias e aumento dos cortiços, 
violência, depredações, etc. Isso fez com que a gestão de Wladimir Piza convidasse o humanista 
francês e teólogo, padre Lebret para organizar um grupo de estudos sobre a cidade de São Paulo. 
Com esse estudo surge a Sociedade para a Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos 
Complexos Sociais (SAGMACS) a qual diagnosticou São Paulo com vários problemas sociais 
resultantes da especulação imobiliária. Mais voltado para a temática dos problemas relacionados à 
exclusão social e territorial, o plano elaborado pela SAGMACS não obteve apoio dentro do 
processo de produção capitalista do espaço o qual ao contribuir com a construção de uma localidade 
e de uma centralidade valorizada, leva a exclusão social e territorial desse centro.  
Assim, dentro da lógica do planejamento físico-territorial voltado para projetos de modernização do 
espaço urbano de São Paulo elabora-se o Plano Urbanístico Básico de 1969 (PUB). Esse plano 
adota uma diretriz de desconcentração, pois seria o primeiro plano estratégico de desenvolvimento 
urbano integrado ao conjunto da formação metropolitana. O plano sintetizava que a via expressa, 
articulada a um sistema de metrô, proporcionaria acessibilidade fácil a vários pontos da cidade 
proporcionando, também, que as atividades principais de atendimento da população se dispersassem 
em subcentros e corredores viários, ao mesmo tempo em que o centro metropolitano, uma área mais 
abrangente em torno do centro tradicional, ficasse com um maior adensamento de funções e 
concentração de empregos.  Esse plano foi o impulsionador da elaboração da lei de uso e ocupação 
do solo e do PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 1971, o qual propôs a 

   



  

implantação de vias expressas e visando a integração do sistema viário ao metrô (CASTRO, L. G.; 
2003). 
Entretanto, os princípios e diretrizes expressos nos Planos e Projetos construídos entre 1960 e 1980, 
causaram um grande descrédito em relação a esses instrumentos de gestão e de planejamento, como 
a própria descrença no planejamento como forma de resolução dos problemas urbanos, já que as 
cidades cresciam de forma desordenada e sobre muitas áreas de proteção ambiental e pelo 
descontrole do processo de uso e ocupação do solo que nem as leis de zoneamento conseguiam 
impedir e controlar.  
Até a década de 1970 a idéia de plano, na concepção predominante da formação do Estado 
Brasileiro, se fazia por meio de projetos territoriais e urbanísticos modernizantes e voltados para 
atender ao crescimento econômico. Por outro lado, no processo de luta pela democratização do país, 
as forças progressistas iam se estruturando para marcar a transição democrática e propor projetos de 
reforma do Estado e de reforma urbana instruindo-se dos paradigmas do planejamento democrático 
e participativo.  
O segundo Plano Diretor, de 1985, da gestão de Mário Covas, já voltado para o município de São 
Paulo, não foi aprovado pela Câmara Municipal. O diagnóstico que apoiou a elaboração desse Plano 
Diretor trazia os problemas e a demanda por moradia social, esse fato estava demonstrado no Plano 
Municipal de Habitação de 1983 o qual apontava que 55% das moradias de São Paulo eram 
classificadas como subnormais. Este plano habitacional tinha como uma das metas o atendimento 
da demanda por moradias, como política de desenvolvimento urbano, principalmente para os 
bairros localizados na área central da cidade, o qual apresentava uma infra-estrutura disponível, 
porém, subutilizada. 
Nabil Bonduki (2007) aponta que os princípios de justiça social e de função social da propriedade 
dentro dos ideários da reforma urbana foram divulgados e desenvolvidos de várias formas na 
década de 1980: no capítulo de Política Urbana da Constituição Brasileira de 1988, nas várias 
experiências de gestão municipal a partir da década de 1980, com a elaboração e aprovação do 
Estatuto da Cidade de 2001, a criação do Ministério das Cidades em 2002, dentre outros princípios 
e realizações que marcaram a aprovação do Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2002. 
Os municípios, assim, passaram a apresentar expansão de sua esfera de atuação, como promover 
adequada ordenação do território mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e 
ocupação do solo urbano. Os novos procedimentos para o planejamento, com um referencial de 
participação social, puderam ser rediscutidos no país coincidindo com o processo de 
democratização a partir da década de 1980.  
Entretanto, esse processo de abertura e democratização da elaboração de políticas públicas em 
moldes participativos é reconstituído dentro do enfraquecimento do Estado de Bem-Estar Social, do 
fortalecimento do mercado e da presença deste em vários setores sociais. A crise fiscal do Estado 
Brasileiro reforça ainda mais que os governos locais, de estado e municípios, eleitos 
democraticamente, passem a reivindicar a descentralização das decisões políticas e legislativas de 
suas áreas de abrangência e, que essas atitudes se estendam a todos os atores sociais e transformem-
se em compromissos voltados para as várias demandas sociais e territoriais. Pois, os municípios são 
os poderes mais próximos da vida dos cidadãos. Esse processo de reivindicar a descentralização, 
que vem desde a década de 1980 no país, incentivaria a reformulação e participação dos partidos 
políticos, organizações sindicais, movimentos sociais, dentre outros, nas decisões dos processos 
políticos de administração do espaço público e social, na esfera local e regional.  
Para Queiroz Ribeiro e Santos Júnior (1993) o projeto de reforma urbana tem como pressupostos a 
continuidade do crescimento econômico, o aumento do poder regulador do Estado e a ascensão da 
mobilização política dos movimentos sociais urbanos, entretanto a crise orgânica do Estado 
enfraquece a função de planejamento e financiamento públicos e abre-se a perspectiva do Estado 
criar mais tentáculos e compartilhar a gestão e planejamento do território com tantos órgãos 
públicos, entidades não governamentais, entes financeiros, organizações transnacionais, 
movimentos sociais. 

   



  

 Assiste-se, assim, a um aumento das parcerias de cooperativas e organizações sociais de vários 
tipos no processo de reforma do Estado, mostrando assim, que existem outros agentes que podem, 
com seus recursos captados dentro ou fora do país, atender em boa parte as demandas sociais e 
territoriais. Dentro de todos esses movimentos e manifestações, os parâmetros tradicionais de 
planejamento urbano começaram a ser questionados em um contexto de politização da questão 
urbana, de pacto social de gestão compartilhada.  
Na gestão de Luisa Erundina, em 1991, foi feita uma terceira tentativa de aprovação de um Plano 
Diretor para a cidade. Mesmo baseando-se nos instrumentos previstos pela Constituição Federal de 
1988, não foi aprovado, como também não foi aprovado o Plano Diretor do governo municipal de 
Celso Pitta (1997-2000). 
No Plano Diretor do governo de Erundina (1989-1992) são apontadas proposições para a revisão da 
lei de zoneamento com o intuito de contornar os efeitos negativos da legislação de uso e ocupação 
do solo vigente, tais como: segregação de usos e atividades, a expansão de loteamentos irregulares, 
ou seja, os desequilíbrios sócio-espaciais existentes na cidade. Nesse plano foi proposta para a 
revisão do zoneamento, que se incluísse as chamadas Zonas Adensáveis (ZAs) onde a densidade 
construída é variável a ser monitorada. (GROSTEIN, M. e MEYER, R.; 2002). Foi nessa gestão que 
se inaugurou um novo marco nas políticas urbanas para São Paulo e para a requalificação do centro 
antigo da cidade, impulsionado pelo processo de participação da sociedade civil na composição do 
texto da constituição de 1988, momento que avançaram as propostas para o centro de São Paulo. 
Nessa época, foram iniciadas obras de reurbanização do Vale do Anhangabaú e do parque Dom 
Pedro, dentre outras tantas obras e reformas do patrimônio histórico no centro antigo da cidade 
junto a Operação Urbana Anhangabaú, reunindo investimentos dos setores público e privado 
visando a requalificação do espaço social e público da área central da cidade. O perímetro de cada 
Operação Urbana é favorecido por leis que prevêem flexibilidade quanto aos limites estabelecidos 
pela Lei de Zoneamento, mediante o pagamento de uma contrapartida financeira. Este dinheiro é 
pago à Prefeitura, e só pode ser usado em melhorias urbanas na própria região. 
Quase uma década depois, na gestão municipal de 2001-2004, de Marta Suplicy, foram retomados 
os debates para a elaboração e, até urgente e necessária, aprovação de um Plano Diretor para a 
cidade de São Paulo. Foi um momento intenso de debates, propostas e até controvérsias diante da 
elaboração do Plano Diretor, entretanto, o mesmo conseguiu ser aprovado em 2002.  
Esta gestão apresentou uma política institucional que abriu espaço para os projetos de 
descentralização administrativa, com a formalização das subprefeituras e de descentralização das 
decisões, dando lugar a representatividade direta e participativa, pois, esse procedimento faz-se 
importante porque ele proporciona uma abertura para a participação de outros agentes na elaboração 
do planejamento e nas críticas construtivas sobre a gestão, no que tange as questões físico-
territoriais e do espaço vivido. 
 
4. A Requalificação do Centro Antigo de São Paulo na Gestão Municipal de 2001-2004. 
 
O centro antigo da cidade de São Paulo é uma unidade urbana que nos aparece como estreitamente 
ligada à sua origem, ao desenvolvimento e às funções de toda a metrópole paulista. 
Como localização, o centro antigo destaca-se em acessibilidade por meio de transportes coletivos, 
ofertas de trabalhos e empregos e infra-estrutura disponível. O centro antigo, dentro dessas 
condições, é atrativo para muitos segmentos da sociedade e, talvez, não seja atrativo para o 
segmento que necessite das mais novas tecnologias para atender aos novos fluxos da economia. Isso 
porque, as condições do meio quanto as edificações já consolidadas e que fazem parte do 
patrimônio histórico não são mais tecnicamente funcionais frente ao acelerado processo de 
desenvolvimento do sistema técnico, científico e informacional. Estes segmentos saíram deste 
centro devido ao esgotamento do estoque fundiário disponível para construir novas edificações, pela 
própria obsolescência dos prédios antigos e a legislação que incide sobre a preservação do 
patrimônio histórico.  

   



  

É considerado um centro complexo e multifuncional. Nessa área encontram-se subáreas 
diversificadas entre si, quanto ao setor terciário e quanto ao uso residencial, mais voltado para a 
população de rendas baixa e média. É no centro antigo que se localizam, por exemplo, o setor 
bancário e financeiro como a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que têm função 
de comando na economia nacional e uma grande concentração de trabalhadores da economia 
informal. 
Várias propostas de requalificação de áreas centrais e históricas de cidades foram ganhando espaço 
ao longo do tempo, principalmente aquelas que apresentavam propostas de recuperação do 
patrimônio histórico e cultural para a revitalização dos espaços públicos, para que os mesmos 
pudessem ser reaproveitados pela população, para incentivar o mercado imobiliário na elaboração 
de projetos de reabilitação para os imóveis do centro e que os mesmos pudessem ser voltados para a 
moradia popular, entendendo por reabilitação das residências como a “ação que preserva (...) as 
tipologias, os volumes, os usos do solo e a composição social dos seus moradores” (SALCEDO, R., 
2007, p. 233). Essa vertente marca uma fase que vem após o movimento de renovação e 
modernização e passa para um processo de conservação do ambiente urbano, construído e vivido, e 
que começa a despontar no Brasil mais intensamente a partir da década de 1980, o qual aponta para 
a possibilidade de investimentos em projetos habitacionais para a população de mais baixa renda, 
que vive em áreas centrais já abandonadas pelos grandes empreendimentos econômicos e pela elite.  
O centro antigo de São Paulo é um território onde as demandas dos movimentos de moradia do 
centro em seus fóruns já colocavam em discussão, desde 1980, propostas de políticas urbanas e 
habitacionais voltadas para a população pobre do centro que vivia em cortiços, prédios ocupados, 
nas ruas, etc., para incluí-las nos projetos de requalificação do centro e que a área seja incluída em 
programas de reforma urbana.  
O centro é um espaço particular que necessita, através da atividade de planejamento, atingir a 
sustentabilidade ambiental nas condicionantes de instalação de redes de infra-estruturas: de 
produção de água, de esgotamento sanitário, drenagem urbana, de resíduos sólidos, de transporte 
público e da circulação em geral, bem como na oferta e atendimento às necessidades da população 
por moradia, equipamentos sociais e de serviços e na qualidade dos espaços públicos.  
Seguindo muitas das determinações do capítulo sobre Política Urbana da Constituição Brasileira e 
do Estatuto da Cidade de 2001, seus princípios e diretrizes para as políticas e planejamento urbanos 
foi elaborado, de forma participativa, o Plano Diretor Municipal Estratégico de 2002, elaborado e 
aprovado na gestão da Prefeita Marta Suplicy, para a cidade de São Paulo. Na elaboração do Plano 
Diretor, tanto antes de ser aprovado pela Câmara Municipal como depois de sua aprovação, foram 
abertos vários debates e audiências públicas coordenados pela Secretaria Municipal de 
Planejamento (SEMPLA) e pelas subprefeituras a fim de discutir o plano diretor e os planos 
regionais, como o Plano Regional da Sé e a lei de uso e ocupação do solo que seriam anexados ao 
Plano Diretor. O Plano Diretor abrange a totalidade do território do Município, definindo: a política 
de desenvolvimento urbano do município; a função social da propriedade urbana; as políticas 
públicas do Município; o plano urbanístico-ambiental; a gestão democrática. Esse plano procurou 
estabelecer, conforme princípios e diretrizes do Estatuto da Cidade, a consideração de incluir alguns 
instrumentos urbanísticos a serem discutidos com a sociedade civil representada. Entretanto, o 
plano diretor foi aprovado com algumas ressalvas, problemas e pontos incompletos, como a não 
aprovação ou mesmo atenuação de instrumentos urbanísticos importantes para a qualificação dos 
territórios urbanos e regularização do uso e ocupação do solo.  Conforme matéria de Valéria França 
(24/07/02), o instrumento de outorga onerosa sobre o direito de construir sofreu pressão do setor 
imobiliário que fez o projeto ser atenuado. A arrecadação da prefeitura, com a aplicação desse 
instrumento, seria em torno de 150 milhões anuais.  
Além do Plano Diretor, outros planos, programas e projetos foram construídos e reelaborados para o 
meio urbano e alguns específicos para o centro antigo da cidade. 
O primeiro plano para a área central que foi elaborado na gestão de 2001-2004, foi o Plano 
Reconstruir o Centro, da subprefeitura da Sé, apresentado ao governo em junho de 2001. Ele foi um 
plano piloto que estabelecia princípios e apresentava um diagnóstico de mudanças para o centro 

   



  

antigo da cidade e visava estabelecer parcerias e avançar nos projetos e programas já formalizados 
para o centro, tais como os projetos voltados para a área central da Operação Urbana Centro. O 
programa se divide nas ações de recuperação da infra-estrutura do centro e ordenação do espaço 
para os camelôs. A área de atuação desse plano ficou estabelecida para os distritos que fazem parte 
da subprefeitura da Sé (Fig.1). 
Uma outra política importante do governo de Marta Suplicy objetivando o desenvolvimento 
econômico e social do centro antigo e que tem um caráter de plano de ação estratégico foi o 
Programa de Reabilitação da Área Central, Programa Ação Centro, para o qual foi demarcado um 
perímetro de atuação inserido dentro da área da Operação Urbana Centro (Fig.1).  
O Programa de Reabilitação da Área Central da Cidade de São Paulo, o Programa Ação Centro, 
cujo nome oficial é Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo, foi 
instituído pela gestão municipal de Paulo Maluf em julho de 1993, por proposta da Associação Viva 
o Centro. O programa é gerenciado pela Comissão Procentro, que funciona junto à Secretaria 
Municipal da Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sehab) e reúne representantes de diversos 
organismos da Prefeitura e da sociedade civil e, a sua operacionalização é feita pela Empresa 
Municipal de Urbanização (EMURB). Sua jurisdição abrange basicamente os distritos Sé e 
República (http://vivaocentro.org.br/publicacoes/informe/informe171.htm, 14/02/09). 
Esse programa foi reelaborado na gestão de Marta Suplicy, a partir da proposta inicial de 1993 e do 
Plano Reconstruir o Centro. Teve como marcas para o centro antigo: intervenções urbanísticas, 
revalorização simbólica e inclusão social.  
Esse programa partiu de ações voltadas para o centro e que foram coordenadas por várias 
secretarias e organismos da administração municipal. A EMURB (Empresa Municipal de 
Urbanização) seria a entidade executora do programa e as outras entidades seriam as subexecutoras. 
Esse programa incluía, na visão política da gestão, 130 ações distribuídas em cinco eixos de 
trabalho que puderam ocorrer em parceria com a sociedade civil em geral e com o setor privado ou 
não, ressaltando entre eles a valorização imobiliária e afetiva, a transformação do perfil econômico 
e social, a recuperação do ambiente urbano, melhoria da circulação, fortalecimento institucional do 
município.  
Nas ações desse programa referentes à requalificação do espaço social e público constam as 
intervenções urbanísticas com obras estratégicas de recuperação de áreas, como a reforma do 
Parque Dom Pedro II, a melhoria do habitat de determinadas quadras onde as moradias estavam 
muito precárias, levando-se o atendimento de infra-estrutura e de serviços sociais urbanos, a 
reforma de edifícios históricos como foi o caso do Mercado Municipal e do edifício Martinelli, a 
criação de espaços alternativos de trabalho para os camelôs que vinham ocupando muitas áreas 
públicas, a criação de um projeto denominado centro seguro com a instalação de mais bases 
comunitárias da Guarda Civil Metropolitana para funcionar também como centro de informações 
turísticas dentre outras ações de manutenção do espaço público, de monumentos e áreas verdes, de 
reurbanização de áreas públicas, o reordenamento de ruas comerciais e do circuito de compras, 
melhorias do sistema de drenagem para controlar inundações e a melhoria do sistema de limpeza 
urbana, incentivado por meio do recebimento de material reciclável por uma central de triagem 
(SOMEKH, N.; 2004). 
No Programa de Reabilitação do Centro consta o subprograma Morar no Centro o qual viabilizaria 
ações como o: Arrendamento Residencial, Bolsa Aluguel, Locação Social, de Cortiços. Para 
recuperar o espaço urbano e público estavam demarcados os Perímetros de Reabilitação Integrada 
do Habitat (PRIHS), com o objetivo de melhorias das condições ambientais e da qualidade de vida e 
a valorização coletiva dos espaços públicos com a requalificação dos equipamentos e áreas públicas 
e reabilitação dos imóveis e do entorno para a moradia popular.  
E o enfoque das ações do Programa Ação Centro demonstrou que as políticas urbanas para o centro 
antigo, durante a gestão de 2001-2004, não seguiam uma política de gentrificação3 do território, 
mas partiam da idéia da diversidade social considerando-se que a característica popular do centro 
deveria incentivar a implantação de equipamentos coletivos, valorizar o patrimônio histórico e dar 
uso ao espaço público de forma a atender a todas as classes sociais, pois, os projetos urbanísticos de 

   



  

requalificação do centro antigo de São Paulo contribuíram para incorporar ao desenvolvimento 
urbano o dinamismo econômico e social da realidade existente no território.  
A multiplicação e a qualidade dos espaços públicos, o patrimônio histórico foi revalorizado e a 
qualidade de vida foram valorizados nas políticas elaboradas. E a acessibilidade e a centralidade do 
lugar, proporcionam uma maior coesão social e uma relação mais positiva entre a cidade e seus 
habitantes. Principalmente porque grande parte da sociedade, dos atores sociais que convivem no 
território do centro desenvolveram uma consciência da crise urbana ao observarem a degradação do 
centro antigo e o aumento da densidade ocupacional de outros centros mais modernos e da periferia 
e, as múltiplas possibilidades oferecidas aos distintos grupos sociais e do alto nível de suas 
articulações e organizações políticas que podem proporcionar o desenvolvimento e ordenação do 
território dentro das perspectivas de justiça social. 
Enfim, o que tem ocorrido segundo resultados do trabalho de Heliana Vargas e Ana Luisa Castilho 
(2006), é que o retorno de investimentos e de moradores para o centro tem acontecido. Isso tudo, 
pela participação da sociedade civil, das associações locais que se esforçam para a busca de 
soluções para a melhoria do ambiente construído, o que resulta em muitas ações pontuais que 
marcam um processo que não consegue ser interrompido quando se mudam as gestões públicas. 
 
Figura 1: Áreas de Abrangência dos Planos e Projetos para o Centro Antigo de São Paulo. 
 

 
Fonte: Someck, N., 2005 (material de palestra); Programa Reconstruir o Centro, 2001; Canton, A. 2007; 
www.prefeitura.sp.gov.br 
 
5. Metodologia de pesquisa e análise: o cenário concebido, percebido e vivido pelos atores e 
sujeitos sociais.  
 
Nesta pesquisa, a metodologia de pesquisa partiu dos seguintes procedimentos para o estudo dos 
princípios, diretrizes e ações dos projetos, programas e planos voltados para o planejamento e 
requalificação do centro antigo de São Paulo durante a gestão municipal de 2001-2004: a análise 
dos instrumentos urbanísticos, o Plano Diretor e os Programas de Requalificação Urbana, pela 
compreensão da história oral e do discurso de diferentes atores e sujeitos sociais que participaram 
na elaboração e acompanhamento dessas políticas; através de notícias e dados veiculados e 
disponibilizados pela mídia escrita, Jornal Folha de São Paulo e revista Veja São Paulo e pelas 
entrevistas realizadas com questões semi-diretivas. 

   



  

As entrevistas e os conteúdos apresentados nas matérias do jornal e da revista são inseridos dentro 
desta metodologia como um debate e discussão sobre o tema da requalificação e planejamento do 
centro antigo e como interlocução de atores envolvidos e interessados em discutir as políticas 
publicas para o centro durante a gestão de 2001-2004.   
Para Gilberto Dimenstein (05/09/2004), a ação pública municipal apresentou um modelo 
administrativo promissor quanto aos projetos de revitalização da área central. A gerência das 
políticas públicas mostrou-se consistente, pois, envolve uma teia de vários segmentos dos governos 
em todas as esferas, empresas estatais, da comunidade, etc.  
Na época da gestão de Marta Suplicy, quem ocupou o cargo de secretário de planejamento da 
Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA) foi o arquiteto e urbanista Jorge Wilheim.  Em 
uma entrevista para a revista Projeto Design, em março de 2001, o ex-secretário esclarece os 
objetivos gerais da gestão para o centro da cidade, no que tange ao uso social de imóveis na área 
central:  

 
A qualificação do centro interessa a todos nós, pois, como é o local da cidade mais bem servido 
pelos meios de transporte, faz sentido levar para lá a habitação popular e que há grandes áreas 
nos bairros centrais que estão subutilizadas e poderiam ter densidade bem maior. O ideal seria 
aproveitar melhor alguns terrenos ou algumas zonas em transformação para implantar habitações 
financiadas pela Caixa Econômica. Outra intenção é transformar em escolas edifícios 
subutilizados. E onde tem estudante, tem bar, café, jornaleiro, livraria. Uma outra idéia seria 
incentivar a melhor qualidade de equipamentos de cinema e teatro. De qualquer forma, a mistura 
de classes sociais deve ser garantida. (WILHEIM, 2001) 

 
Como representante do governo, Marcos Barreto atuou como coordenador do Programa de 
Reabilitação da Área Central, na EMURB, e aponta que: 
 

Estabelecer um Programa de Reabilitação do Centro foi um compromisso de campanha da prefeita 
Marta e do PT como referencial de planejamento para o Centro. (...) As possibilidades de contrair 
empréstimos do BID e a criação de subprefeituras, foram estratégias de governo para o centro. Foi 
montado um projeto de desenvolvimento do centro para ser encaminhado ao BID para financiamento 
do programa para o centro. Foram 100 milhões de dólares do BID com contrapartida de 68 milhões 
de dólares da prefeitura. (...) O enfoque era a reabilitação do centro, porque reabilitação para a 
nossa gestão que adotou esse termo, significava verificar quais as vocações mais apropriadas para o 
centro, o que a cidade almejava. (...) A partir das diferentes percepções dos atores sociais, verificou-
se quais eram as principais necessidades para o centro, quais eram os problemas e onde se quer 
chegar.Vários atores e entidades que tinham trabalhos e projetos para o centro foram convidados a 
participar de reuniões para se discutir propostas para o centro. Como, por exemplo, com a 
Associação Viva o Centro e abriu-se uma ampla consulta com várias entidades que estão no centro: 
OAB, Movimentos de Moradias, Movimento dos Catadores de Papel, urbanistas, etc, para que o 
governo pudesse diagnosticar o centro. A preocupação do governo com o Programa de Reabilitação 
do Centro era ter o cuidado para não interessar somente ao poder econômico já estabelecido, como 
por exemplo, os bancos que têm um patrimônio muito grande no centro.(...) A riqueza do centro 
antigo é que ele conquistou ser um espaço plural, de diversidade de pessoas e funções. A premissa do 
governo é valorizar a diversidade do centro e ser democrático e popular e voltar-se para a questão 
habitacional do centro. (Entrevista em 27 de agosto de 2007) 

 
Enquanto isso, a questão dos camelôs no centro sempre causou debates fervorosos e controvertidos. 
A Folha de São Paulo (23/01/2001) apresentou matéria sobre a solicitação da Associação de 
Lojistas da Rua 25 de março e adjacências (UNIVINCO), feita através de ofício à subprefeitura da 
Sé, para resolver a questão dos camelôs nesta região do centro. Foi apontado por esta Associação 
que é fundamental a regularização da situação dos camelôs para se pensar a revitalização da região 
e para o Projeto “Belezura” do governo pois, “como a prefeitura vai embelezar um lugar onde não 
existe lei” disse Saad Jr., presidente da UNIVINCO. 
Para o diretor da Ação Local Barão de Itapetininga (Programa da Associação Viva o Centro que 
designa uma espécie de síndico para cada região do centro antigo da cidade) Cláudio Beutel 
(DURAN, 16/05/2001), a desordem do espaço público é a grande causadora do enfraquecimento do 
comércio. Para essas organizações que têm seus membros como investidores em comércio e 

   



  

serviços no centro existe uma certa preocupação e interesse em ter o centro embelezado, limpo e 
seguro para a população ser atraída para o centro para compras e serviços.  
A prefeitura, através do Programa Reconstruir o Centro, fez uma previsão de gastos para essa região 
da Barão de Itapetininga e para quadrilátero piloto do programa, para a reforma das calçadas e 
iluminação pública  (Folha de São Paulo, 17/05/2001). Já estava previsto no programa Reconstruir o 
Centro, da subprefeitura da Sé, uma operação de melhorias na iluminação pública, no trânsito e na 
organização do comércio ambulante, como a criação de áreas exclusivas para os camelôs. 
Clara Ant, Subprefeita da Sé naquele momento, diz, ao iniciar a primeira fase do Programa 
Reconstruir o Centro que o projeto não pode ser reduzido à retirada ou não dos ambulantes do 
centro, pois, esta é uma questão urbana e social que não pode ser resolvida de uma hora para outra. 
(ATHIAS E VIVEIROS, 09/06/2001). 
Quanto ao tema da habitação, em matéria de Sérgio Duran (03/05/2001) os programas de moradia 
para a população de baixa renda estão em andamento, pois oito imóveis estão destinados para 
abrigar por volta de 852 famílias dos grupos constituídos por sem-teto do centro de São Paulo. Um 
desses programas é o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), da Caixa Econômica Federal 
junto com o Programa de Locação Social da prefeitura e o Programa de Atuação em Cortiços 
(PAC), da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU). Entretanto são, segundo a União de Movimentos de Moradia (UMM), 3.485 famílias 
vivendo em 13 prédios ocupados na região. 
A coordenadora do Fórum de Cortiços e Sem Teto de São Paulo, Verônica Kroll contribui com sua 
crítica construtiva sobre a implementação das políticas habitacionais para o centro ao dizer:  
 

Nossa organização vem com essa proposta: que as pessoas têm que morar onde tem infra-
estrutura, onde não precisa levar o transporte, onde não tem necessidade de levar o hospital 
porque já tem tudo no centro. Na gestão da Marta formou-se um fórum onde se discutia os 
problemas da região central, junto com a EMURB, com os empresários, com todo mundo, mas, 
cada um queria puxar a brasa para o seu lado e eu acho que a gente acabou não avançando 
para a questão de moradia no centro, (...) muito pouco foi feito. Foi feito o levantamento de 
todos os perímetros (PRHIS), (...) as áreas que avançaram mais foi a do Glicério e a da Luz. (...) 
Tanto o bolsa aluguel como o programa de locação social devem ser programas irmãos, porque, 
se a família for despejada do cortiço ou se ela está em uma área de risco, em vez de ela ir para a 
rua ou para albergue ela vai para o bolsa aluguel e junto com o bolsa aluguel vai se construindo 
o programa de locação social. (...) Se teve uma gestão onde a gente conseguiu participar e 
discutir foi a gestão da Marta (...) foi na gestão da Marta que nós, movimentos sociais, 
conseguimos apoio para aprovar as ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) para a 
Cracolândia. Participamos da discussão do Plano Diretor quando foram indicadas muitas áreas 
de ZEIS, mas, muitas não foram aprovadas. (...)Hoje existem 40 mil domicílios fechados no 
centro e que poderiam atender a demanda existente. (Entrevista em 05 de dezembro de 2007) 

 
O programa de habitação popular, o Morar no Centro, organizado pela Secretaria Municipal de 
Habitação (SEHAB), prevê a produção de unidades habitacionais à população de baixa renda por 
construção em terrenos vazios ou pela reforma de prédios abandonados. O urbanista Luiz Carlos 
Costa considera que a proposta deva vir acompanhada de capacitação dos futuros moradores desses 
imóveis. Geralmente esses imóveis reformados exigem mais manutenção e por isso o valor do 
condomínio é alto, nesse caso, os moradores devem estar organizados para responsabilizarem-se por 
essas despesas, por isso da necessidade de um programa que considere a ressocialização dos novos 
moradores (Folha de São Paulo,16/05/2001). 
Em matéria da revista Veja de Alecsandra Zapparoli e Alessandro Duarte (20/10/2004) foram 
entrevistados 72 especialistas (entre representantes da prefeitura e líderes de oposição) para 
responder questões sobre os resultados dos investimentos em projetos urbanísticos para a área 
central. Para a maioria dessa amostra de pessoas, o centro foi considerado melhorado: o centro 
estava sujo e mal iluminado e foi investido em limpeza e iluminação pública, a segurança foi 
melhorada com a presença da guarda civil metropolitana, o traçado das ruas e piso das calçadas 
foram reprojetados e investiu-se em projetos de paisagismo melhorando o visual das praças, como a 
praça Dom José Gaspar e Praça da República. Quanto a habitação, o programa Morar no Centro 

   



  

proporcionou a locação de famílias em 3 mil unidades habitacionais na área central, através do 
programa locação social, já bem sucedido em algumas cidades do mundo. 
As políticas públicas urbanas construídas dentro de um processo de planejamento participativo 
proporcionam o exercício da cidadania necessário e que deve ser adquirido por todos por meio da 
conquista da democracia e esta só se faz quando o debate político toma uma pauta de importância 
nas diretrizes do planejamento urbano, propondo uma redefinição do significado de 
desenvolvimento local, o qual não exclua do debate a complexidade da sociedade no espaço urbano 
e os diversos atores que podem participar e ou contribuir com a gestão pública no que tange as 
diretrizes e ações do planejamento urbano.  
 
6. Considerações Finais 
 
A presença do Estado é importante para garantir a formação da vontade política, por isso, o Estado 
tem, cada vez mais, de intervir na resolução dos problemas urbanos. Mas não necessariamente ser 
tratado como o lugar privilegiado do planejamento. Existem muitas ações administrativas em 
cidades do Brasil e do mundo partindo de ações públicas e privadas em conjunto, que têm 
contemplado com particular interesse a renovação da área central das cidades como uma forma de 
requalificar o espaço urbano e combater as tendências à deterioração das cidades. 
As políticas urbanas para o centro da cidade no governo de Marta Suplicy (2001-2004), apontavam 
o caráter popular do centro e a sua democratização vinha com a requalificação de espaços públicos 
e abertura de programas para reabilitar e reformar imóveis, sem função social, para a moradia 
popular. Paralelo a isso se propunha o embelezamento da cidade, do patrimônio e equipamentos 
públicos e privados, a fim de atrair mais investimentos econômicos e a população para o centro 
antigo.  
Outra marca importante foi a descentralização do poder político. A descentralização do poder 
político, de sua estrutura física e organizacional, como por exemplo, através da criação de 
Subprefeituras Regionais e da participação da sociedade nas discussões sobre o Plano Diretor foi 
importante porque ela proporciona uma abertura para a participação de diversos atores na condução 
do planejamento e nas críticas construtivas sobre a gestão, no que tange as questões físico-
territoriais e do espaço vivido.  
Concluiu-se neste trabalho, junto com as análises feitas por Helene Rivière D’Arc (2006), que as 
políticas urbanas empreendidas para o centro antigo nesta gestão não seguiam uma política de 
gentrificação do território e sim, partiam da idéia da diversidade social considerando-se que a 
característica popular do centro deveria incentivar a implantação de equipamentos coletivos, 
valorizar o patrimônio histórico e dar uso ao espaço público de forma a atender a todas as classes 
sociais. Pois, os projetos urbanísticos de requalificação do centro antigo de São Paulo, durante essa 
gestão, contribuíram para incorporar ao desenvolvimento urbano o dinamismo econômico e social 
da realidade existente no território.  
 
Notas: 
 
1. Os conceitos, outrora situados nos espaços abstratos e mentais, se situam agora nos espaços sociais, relacionados as 
estratégias que se desenvolvem e se confrontam espacialmente. O mental não pode estar separado do social, pois, o 
mental e o social se reencontram na prática: no espaço concebido, percebido e vivido pelos atores e sujeitos sociais 
(Lefebvre, H., 2008). 
2. A influência do modelo urbanístico implantado por Haussmann, no século XIX, em Paris, foi marcante para a 
reestruturação urbana da cidade de São Paulo no final desse período. A área central da cidade passou por uma 
remodelação física e arquitetônica aos moldes de Paris, quando se substituem as ruas tortuosas e escuras por longas 
avenidas O objetivo era sanear uma cidade com problemas de saneamento básico e com ruas muito estreitas e mal 
iluminadas e ocupadas por cortiços. Buscava-se assim, com esse modelo, regularizar o espaço sob novos critérios de 
qualidade estética. (Campos, C. M., 2002). 
3. Ruth Glass, no início dos anos de 1960, cria o termo gentrificação (gentrification) para descrever o processo 
mediante o qual as famílias de classe média haviam povoado antigos bairros desvalorizados do centro de Londres. A 
gentrificação vista como um processo de mudança da composição social, funcional e urbanística da área, quando as 

   



  
famílias de classe média passam a apropriarem-se do excedente de moradias e de espaços antes ocupados pela classe 
mais pobre. (Bidou-Zachariasen, 2006). 
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