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RESUMO 

 

No presente trabalho buscaremos compreender os diferentes discursos sobre o cen-
tro de São Paulo expressos nos projetos de requalificação urbana. Por intermédio de 
análise quantitativa, observaremos a evolução dos lançamentos imobiliários na Re-
pública e no Bom Retiro, distritos mais afetados pelo projeto Nova Luz, lançado no 
período da gestão José Serra/Gilberto Kassab. Afim de compreendermos a maneira 
como o capital imobiliário apresenta a região em suas estratégias de venda, compa-
raremos os materiais de publicidade das construtoras com o que conseguimos ob-
servar através de caminhadas pelo centro. Agruparemos as gestões municipais dos 
últimos 20 anos em dois campos diferentes: de um lado os que visam garantir o di-
reito permanência dos mais vulneráveis, de outro os que buscam relativiza-lo. Por 
pressupormos que existe uma articulação entre o poder público e os agentes do 
mercado imobiliário, também questionaremos se propostas de requalificação como o 
Nova Luz tem interferido no comportamento das construtoras. Dentre outros aspec-
tos, no que se refere ao valor histórico do centro, considerando a convergência de 
discursos entre o capital imobiliário e as gestões públicas, questionaremos se o capi-
tal simbólico que resulta desses discursos é capaz de motivar a reocupação da regi-
ão central por novos moradores. 

 

Palavras-Chave: Políticas Públicas. Nova Luz. Requalificação Urbana. Gentrifica-
ção. Mercado Imobiliário. 

 



 

 

TERRITORIAL CONFLICTS INVOLVED IN THE REGENERATION OF SÃO PAU-

LO CITY CENTER' 

 

ABSTRACT 

 

 

In the present work we will try to understand different discourses about São Paulo  
downtown expressed in urban requalification projects. Through quantitative analysis, 
we will observe the evolution of real state launches in the Republic and Bom Retiro 
districts. Those districts were most affected by Nova Luz project, launched in the Jo-
sé Serra / Gilberto Kassab management period. In order to understand the way the 
real state capital presents the region in its sales strategies, we will compare the ad-
vertising builders materials against what we could observe by walking through down-
town area. We will group the municipal administrations of the last 20 years in two dif-
ferent fields. On the one hand those aimed at guaranteeing the right of the most vul-
nerable. On the other, those that seek to relativize it. Since we assume that there is 
an articulation between the public power and the agents of the real state market, we 
will also question if proposals of requalification like Nova Luz has interfered in the 
behavior of the constructors. Among other aspects, regarding the historical value of 
the center, considering the convergence of discourses between real estate capital 
and public management, we will question whether the symbolic capital  can motivate 
the reoccupation at downtown area by new residents. 
 
Keywords: Public Policies. Nova Luz. Urban Rehabilitation. Gentrification Real. Es-
tate Market. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

As condições políticas e econômicas que transformaram a gestão do território 

no pós-guerra europeu implicaram no endividamento dos governos. Este é um dado 

que expressa a ação conjunta entre gestores municipais, empresários do ramo imo-

biliário e capital financeiro, relação que perdura até hoje em dia. Este processo a-

companha a expansão da produção industrial capitalista, com a abertura de novos 

mercados e constituição de novas áreas de produção. 

Assim, na medida em que o modelo fordista de produção perdia forças, o ca-

pital industrial se deslocava para a chamada “periferia do capitalismo” (, 2000). Em 

busca de mão de obra mais barata o capital passou a abrigar sua indústria em paí-

ses cuja legislação trabalhista e política econômica viabilizassem um novo patamar 

de acumulação (ANTUNES; ALVES, 2004). 

Neste período, definido por Hobsbawm (2009) como a “era de ouro do capita-

lismo” e cujo declínio só será observado ao final da década de 1960, a expansão 

capitalista tem repercussão na forma de produção do território, tanto no centro como 

na periferia do sistema. Na Europa e Estados Unidos foi possível observar a redução 

dos investimentos na manutenção dos imóveis e da infra estrutura urbana das áreas 

centrais da cidade, deslocando a classe média e os investimentos para o subúrbio. 

No Brasil, em que se destaca a “modernização conservadora” caracterizada pela 

aceleração da urbanização em fins da década de 1970 e início da seguinte, os cen-

tros das grandes cidades entram em processo de “deterioração”.  

Recentemente estas tendências tem mudado e novamente os agentes de 

mercado voltam seus olhos para as regiões centrais da cidade. Associado a este 

processo, encontramos a adoção de padrões globais de moradia, muitas vezes im-

peditivos para os consumidores de baixa renda e, deste modo, apontando para a 

gentrificação 1  dos centros de nossas grandes cidades. (BATALLER; BOTELHO, 

2012).  

Abaixo pode ser observada a evolução populacional da Subprefeitura da Sé 

(centro de São Paulo) que após décadas de declínio apresenta um movimento as-

                                                 
1
 Do inglês, Gentrification, aqui significando enobrecimento. O termo “gentrification”, cunha-

do por Ruth Glass na década de 60, é resultado de uma série de estudos que visavam com-
preender o retorno da “gentry” (bem nascidos) aos bairros extremamente desvalorizados do 
centro. (BIDOU-ZACHARIASEN, 2006.) 
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cendente no início deste século (figura 1). Em números absolutos, destacamos os 

distritos Bom Retiro e República, que mais à frente abordaremos suas especificida-

des. 

 

Figura 1 - População recenseada na subprefeitura Sé. 

 

Fonte: IBGE - censos demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010 - elaborado pelo autor 

 

Este aumento na população residente na região central não pode ser encara-

do como um processo espontâneo nem como integralmente determinado pelas op-

ções de investimentos privados. Antes, eles revelam a articulação entre investidores 

e agentes do Estado. No caso de São Paulo, desde o final do século passado po-

demos observar ações de governo que caminham nesta direção. Outras, contudo, 

assumem o sentido contrário, resultando numa arena conflitiva sobre a reocupação 

da área central. 

Neste trabalho, agrupamos as diferentes propostas em dois polos. De um la-

do, ações de governo, orientadas particularmente por valores de direitos humanos, 

que procuram garantir que segmentos mais vulneráveis da população continuem re-

sidindo no centro. De outro, a ação conjunta da administração municipal e setores 

do capital, particularmente o financeiro e o imobiliário, resultando em novos investi-

mentos e gentrificação no território. 

Neste ultimo aspecto, alguns autores enfatizam a generalização desta ten-

dência que faz convergir a internacionalização dos fluxos de capitais e as políticas 

de gestão do território na constituição de um urbanismo de privilégios (SMITH, 
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2006). Entretanto, aqui podemos introduzir um nova discussão. Em síntese, ela se 

refere à revalorização simbólica dos lugares e, em especial, do centro que, após um 

longo tempo de abandono pelos segmentos de renda mais alta, requer a reconstru-

ção de sua imagem para que estes voltem a habitar a área. 

Em São Paulo, como em outras cidades brasileiras, discursos que exaltam o 

patrimônio histórico do centro inscrevem-se neste movimento de revalorização sim-

bólica da área. Bourdieu (1983) identificou no gosto e nas opções de consumo a ca-

pacidade de posicionar os indivíduos e grupos na escala de prestígio social. Assim, 

morar naquele lugar passa a denotar um determinado estilo de vida, com implica-

ções no reposicionamento dos agentes na hierarquia social. Neste sentido, podemos 

mencionar o “segundo valor de uso” das mercadorias na pós-modernidade, tal como 

definido por Featherstone (2007) como produto e sua inscrição num mercado de 

bens simbólicos. (BOURDIEU; MICELI, 1974)  

Nas páginas que se seguem nosso foco se dirige para os distritos da Repúbli-

ca e do Bom Retiro (figura 2), da Subprefeitura da Sé no município de São Paulo. 

Este interesse se justifica pela revalorização da área no presente, em que pode-se 

notar a influência do projeto Nova Luz, proposto em 2005 pelo prefeito José Serra e 

mantido até o final da gestão de Gilberto Kassab, em 2012. Neste ponto, pressupo-

mos que a demanda de compradores dos imóveis da República e do Bom Retiro, é 

forjada não somente na vantagem que advém do uso objetivo, mas também da dis-

tinção da área que, além de um patrimônio cultural notabilizado, vêm abrigando im-

portantes equipamentos de cultura.  

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Figura 2 - Mapa dos distritos do Bom Retiro e da República 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nossa abordagem busca articular dados quantitativos aos qualitativos, indis-

pensáveis na identificação de um discurso que alicerça a reocupação da área por 

segmentos específicos da classe media paulistana. Utilizamos dados quantitativos 

fornecidos pelo Centro de Estudo da Metrópole da Universidade de São Paulo 

(CEM/USP), separando os imóveis por uma tipologia que discrimina o número de 

dormitórios das unidades postas a venda. Os dados desta fonte permitiram traçar a 

evolução do número de lançamento nos dois distritos segundo sua tipologia. Vale 

adiantar que encontramos diferenças significativas entre as duas áreas, especial-

mente no que se refere aos tipos de imóveis que passam a abrigar. 



14 

 

Vale ressaltar que os dados quantitativos que dispomos (com preços atuali-

zados para valores de dezembro de 2013) dizem respeito aos últimos anos de Celso 

Pitta (1997-2000), até a gestão Gilberto Kassab (2007-2012). Motivo pelo qual dei-

xamos de fora da análise quantitativa Fernando Haddad e João Dória. 

A pesquisa qualitativa, por sua vez, envolveu uma multiplicidade de procedi-

mentos. Em primeiro lugar, foram feitas caminhadas pelo centro, técnica proposta 

por Magnani e Torres (1996) que busca identificar padrões de ocupação com sua 

distribuição no espaço. Esta observação se complementou com o que na ocasião 

fora publicado pela grande imprensa, que relatavam, além das principais iniciativas 

governamentais, o resultado na reconstrução simbólica do lugar.  

Outra fonte de dados qualitativos advém da documentação oficial, incluindo 

decretos e publicações que detalham o Nova Luz. Aos últimos contrapomos docu-

mentos produzidos pelos movimentos sociais com base no centro de São Paulo, en-

tre eles os movimentos por moradia. Nestes pudemos observar que, os movimentos 

sociais ora se aproximavam da orientação do governo municipal, ora se afastavam. 

Neste sentido, ao grupamos as gestões Marta Suplicy (2001-2004) e Fernan-

do Haddad (2013-2016), dado seu reconhecimento de Direitos da população do cen-

tro de São Paulo. No polo oposto situamos as gestões de José Serra/Gilberto Kas-

sab2 (2005-2008), Gilberto Kassab (2009-2012) e João Dória (2017- ) pela ênfase 

desses governos somente ao aspecto econômico, com a omissão da questão social.  

Deve-se observar ainda que frequentemente as ações se apoiam na articula-

ção dos governos municipal e estadual. Isto é mais aparente nas gestões peessede-

bistas. Apresentamos abaixo um quadro que relaciona a cronologia dos prefeitos e 

governadores no sentido de facilitar a leitura nos trechos em que há a referência 

conjunta: 

 

 

 

                                                 
2
 O mandato foi compartilhado em virtude da renúncia de José Serra em 2006 para se can-

didatar ao governo do estado. 



15 

 

Figura 3 - Cronologia de prefeitos e governadores 

Governadores 
Mário Covas 
1995 - 2001 

(PSDB) 

Geraldo Alckmin 
2001 - 2006 

(PSDB) 

Geraldo Alckmin, 
Cláudio Lembo 

(PFL) e José Serra 
(PSDB) 

José Serra, Al-
berto Goldman e 
Geraldo Alckmin 

Alckmin 
2011 em 

diante  

Geraldo 
Alckmin 

Observações 

Reelegeu em 
1998 / Fale-
ceu em 2001 

Assumiu em 
2001, reelegeu 
em 2002 e inici-
ou seu mandato 

em 2003 

Alckmin renuncia 
2006, lembo termina 
o ano e Serra assu-

me em 2007  

Serra renuncia 
em 2010, Alberto 
Goldman termina 
o ano e em 2011 
Alckmin assume 

2014 alck-
min de ree-

lege 
 

Prefeitos Celso Pitta Marta Suplicy 
José Serra / Gilberto 

Kassab Gilberto Kassab 
Fernando 
Haddad João Dória 

Mandatos 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012 2013 - 2016 2017 -  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Por fim, nossa análise se estende ao material de propaganda das construto-

ras. Neste, procuramos identificar a maneira como o capital imobiliário apresenta o 

centro. A princípio entendíamos como central a omissão da diversidade cultural do 

centro na publicidade - incômoda, do ponto de vista de potenciais compradores. En-

tretanto, mesmo diante da acentuada redução no ritmo da intervenção pública na 

região central, não se pode dizer que a busca por imóveis na região arrefeceu, ao 

contrário, o número de lançamentos no segundo mandato de Gilberto Kassab 

demonstram um movimento sem precedente na República e no Bom Retiro.  

Abstraindo as mudanças de contexto macroeconômico que poderiam explicar 

em grande medida a oscilação da demanda, buscamos a resposta naquilo que os 

empreendimentos ofereciam remetendo-nos ao conceito de “desatenção civil” de 

Goffman (2011). Este se refere à ruptura no plano da percepção dos vínculos do In-

divíduo com o ambiente que o cerca.  

Isto parece contraditório com uma ocupação que põe em destaque a paisa-

gem e os elementos de patrimônio histórico que ela abriga. Esta é uma questão que 

não pretendemos esgotar aqui. Apenas sugerimos que a divulgação das interven-

ções futuras na área, com a menção à sua importância histórica, constituíram aquele 

“segundo valor de uso” necessário à motivação dos investimentos e das opções dos 

consumidores. 

De outra parte, percebemos a transferência de muitas das funções urbanas 

para o interior dos edifícios. Diante disso, observamos o surgimento de prédios e-

quipados com diversas áreas de convivência. Isto traz inclusive, a possibilidade de 

se formarem “pedaços” (MAGNANI, 1998) nas áreas comuns dos empreendimentos, 
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com seus moradores agrupando-se e identificando-se por sua particularidade de es-

tilo de vida. 

De qualquer forma, o muro que separa as dimensões privada e pública da vi-

da comum ganha um novo significado. Ele não só representa proteção (DO RIO 

CALDEIRA, 2000) mas serve de bloqueio a uma paisagem ainda a requerer sua re-

configuração. Este esvaziamento do exterior “real” traz ao primeiro a representação 

do ambiente construída nos discursos oficial e publicitário. 

Em síntese, neste trabalho concentramos nossa atenção nas seguintes ques-

tões: Em primeiro lugar, perguntamos se os planos de requalificação urbana consti-

tuem um capital simbólico que intervêm na decisão das pessoas de se mudarem pa-

ra o centro de São Paulo. Decorre daí o questionamento de como a mudança na ori-

entação do governo municipal, com suas diferentes perspectivas sobre a requalifica-

ção da área central, vai interferir nos movimentos do capital imobiliário. 
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2 EVOLUÇÃO DOS LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS 

 

Os dados objetivos que dispomos, nos orientam na elaboração de algu-

mas hipóteses sobre possíveis ressonâncias dos discursos políticos no com-

portamento dos agentes do mercado imobiliário. Assim, sem a pretensão de 

esgotar a discussão, apontaremos algumas das tendências que pudemos iden-

tificar na movimentação do mercado imobiliário, particularmente no que se refe-

re aos lançamentos residenciais na área central da capital paulista. 

Num primeiro momento, faremos uso de banco de dados do Centro de 

Estudo das Metrópoles (USP), que contém informações sobre os lançamentos 

residenciais e atualizado até o ano de 2013. Ficam de fora, portanto, o acom-

panhamento durante as gestões de Fernando Haddad (2013 - 2016) e João 

Dória (2017). Estas serão abordadas na sequência, quando formos analisar os 

movimentos expressos em políticas públicas que cada gestão implementou no 

centro. 

Por outro lado, embora estejamos dedicando esforços afim de compre-

ender as mudanças na cena política e seus reflexos no movimento da indústria 

imobiliária a partir da gestão Marta Suplicy (2001 - 2004), é importante ressaltar 

que parte dos dados que estamos analisando decorrem de iniciativas da gestão 

Celso Pitta (1997 - 2000). Neste sentido, a movimentação dos agentes imobiliá-

rios durante o período, foram incluídas  numa rápida análise do contexto e de 

algumas tendências que vinham se formando anteriormente ao período que 

pusemos em tela.   

Por fim, cabe lembrar que, por estamos lidando com empreendimentos 

imobiliários, nossas considerações por vezes terão que se estender às etapas 

que antecedem a divulgação e venda dos imóveis. A aquisição de um terreno 

por uma construtora manifesta expectativas futuras de ocupação da área, as 

quais vão considerar, entre outros fatores, os rumos da administração munici-

pal. Entretanto, até que o processo se complete e o imóvel seja efetivamente 

posto à venda, outras tarefas (que incluem a elaboração do projeto arquitetôni-

co, preparativos para sua execução e  aprovação junto aos órgãos de fiscaliza-

ção da prefeitura) podem demandar um tempo relativamente longo.  

Estes são fatores que se contrapõem a relação imediata das políticas de 

planejamento e o comportamento de construtoras e imobiliárias. Noutros ter-
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mos, aqui se pressupõe um relativo retardo entre as estratégias que vão ali-

mentar o mercado imobiliário e as mudanças de orientação política do plane-

jamento urbano, uma relatividade que pode ser explicada, além dos fatores 

mencionados acima, por outros como o quadro macroeconômico, os novos in-

vestimentos vinculados às áreas ocupadas e à tipologia dos imóveis. Este últi-

mo fator ocupará um lugar central no desenvolvimento deste trabalho, uma vez 

que, como já anunciamos na introdução, dirigimos nossa atenção para uma á-

rea considerada histórica e com forte apelo neste sentido. 

Nos tópicos seguintes buscaremos apreender a dinâmica dos lançamen-

tos residenciais em São Paulo refletindo as diretrizes adotadas pelo governos 

municipais explicitadas em seus discursos; o que será objeto do capítulo se-

guinte. Neste movimento, vamos nos deter particularmente em duas posições 

antitéticas de ocupação da área central. De um lado, o reconhecimento de di-

reitos da população do centro, gestada particularmente na relação de movi-

mentos por moradia com a prefeita Marta Suplicy (mais tarde retomada na ges-

tão Fernando Haddad). De outro, o alinhamento da fala dos governantes aos 

interesses empresariais, inclusive internacionais, de reocupação do centro por 

segmentos de rendas mais alta; uma ênfase encontrada nos governos José 

Serra e Gilberto Kassab e que hoje parece se reproduzir neste primeiro ano de 

João Dória como prefeito. 

Contudo, deve-se alertar que este processo se define em grande parte 

na arena política, lugar onde varia a relação de forças entre os vários agentes. 

Diante disso, diretrizes diferentes podem coexistir no mesmo período. Por e-

xemplo, a ênfase em políticas habitacionais dirigidas à permanência da popula-

ção que já habitava o centro, não se constituiu em obstáculo para o prossegui-

mento de ações que já vinham do governo de Celso Pita, cuja meta era angari-

ar recursos financeiros para a remodelação do centro, adequando-o como área 

residencial a ser ocupada por faixas de público de renda média e média alta. 

 

2.1 A “Higienização” do Espaço 

 

Não se pode omitir nas intervenções que se verificaram no centro um 

caráter “higienizador”. Seu abandono do centro por décadas, trouxe para a á-

rea uma população vista por muitos como indesejável. Dentre estes, encontra-
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mos os que vão se reunir em movimentos que lutam por moradia. Outros, em 

situação de maior marginalidade, encontram-se sob constante ameaça de a-

ções violentas por parte do poder público, como por exemplo, pessoas em situ-

ação de rua e usuários de drogas na cracolândia. 

Ao longo do período examinado, um exemplo se destaca na medida em 

que revela uma postura diferente no relacionamento com esses grupos. Ele 

ocorre durante o Governo Marta Suplicy e se refere à reocupação do Parque 

da Luz, principalmente após a instalação de câmeras de segurança em seu in-

terior. 

Todavia, esta não deve ser vista como uma ação isolada do novo gover-

no, mas em conjunto com uma série de intervenções de governos anteriores 

que já indicavam a intenção do poder público em especializar aquela fração do 

centro como mancha de consumo cultural. É no final da década de 90 que são 

concluídas as obras de restauro da Estação da Luz (que mais tarde abrigaria o 

Museu da Língua Portuguesa), da Pinacoteca, o memorial da resistência no 

antigo prédio do DOPs e a entrega da Sala São Paulo de Concertos, que cons-

tituiu uma ampla restauração da Estação Júlio Prestes. (KANASHIRO et al, 

2006.) . 

Voltando às intervenções feitas no Parque, o que as distingue é a nego-

ciação com as prostitutas que ocupavam o local.  A elas foram oferecidas ga-

rantias de segurança (em que a instalação das câmeras contribuía) e de não 

serem incomodadas, desde que mantivessem um comportamento que não afu-

gentasse os usuários desinteressados em seus serviços, uma negociação em 

que deve também ter pesado o temor  de serem expulsas do parque em virtude 

das intervenções que já estavam em curso naquele lugar. O resultado pode ser 

visto na citação abaixo: 

São mais de 200 mulheres, a maioria circulando com discrição, 
como se estivessem tomando os ares daquela paisagem bonita 
no centro da cidade. Raras são as que correspondem ao este-
reótipo da prostituta de rua, aquelas que usam roupas coladas 
ao corpo e exibem transparências vulgares. Todas carregam 
bolsa e eventualmente pequenas sacolas (que ficam na porta 
do hotel, para evitar a surpresa de um cliente ladrão), dando a 
impressão de que fazem compras no atraente comércio da re-
gião (FOLHA DE SÃO PAULO, 2001). 
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No plano dos direitos, este exemplo marca uma nova postura do gover-

no ao lidar com os conflitos que se observavam na área, eliminando a ênfase 

nas ações repressivas. Ele também terá um efeito quase que imediato na reor-

ganização daquele território, tornando o Parque da Luz uma espécie de ponte 

entre os distritos do Bom Retiro e da República. 

A sensação de insegurança presente no Parque da Luz  impedia o livre 

trânsito entre os distritos, fazendo com que o parque funcionasse como uma 

espécie de barreira física e simbólica entre eles. A partir do momento em que o 

Parque da Luz passa a ser assimilado não mais como barreira, mas como um 

espaço de integração entre lugares distintos, cria-se uma espécie de “portal”, 

representação evidente da fluidez almejada pelo poder público entre os equi-

pamentos de cultura instalados. Simbolicamente, essa área de continuidade 

composta pela Pinacoteca, Parque da Luz, Estação da Luz e Estação Júlio 

Prestes respectivamente, apaga a tradicional fronteira entre os distritos do Bom 

Retiro e da República. 

O melhoramento das condições de circulação no parque da luz, intenci-

onalmente ou não, eliminou a barreira que impedia a integração do distrito do 

Bom Retiro ao raio de abrangência - mesmo que indireta - do Projeto Nova Luz. 

Verifica-se esse aspecto no discurso do governador José Serra em 28 de janei-

ro de 2008, ocasião em que oficializou a intenção de construir um prédio para a 

“São Paulo Companhia de Dança” no terreno da antiga estação rodoviária da 

cidade. No discurso Serra cita equipamentos de cultura situados no Bom Reti-

ro, como as Oficinas Culturais Oswaldo de Andrade, o Teatro Israelita Brasileiro 

(Taib), além de obviamente citar a Pinacoteca. Desta forma, ao citar equipa-

mentos de cultura sediados nos dois distritos, num contexto em que se celebra 

o avanço da marcha de requalificação da área por força do Nova Luz, Serra 

deixa claro que para o poder público a área de intervenção é uma só. Nas pa-

lavras dele: 

“Aqui já tem a Pinacoteca que foi recuperada na época do Má-

rio Covas, tem a Estação Pinacoteca que foi inaugurada na é-
poca do Alckmin, tem o Museu de Arte Sacra que eu não sei 
quando foi feito, tem o Museu da Língua Portuguesa – que to-
dos nós já conhecemos – tem a Oficina Cultural na Três Rios e 
agora, a Oswald de Andrade que foi feita na época do Montoro. 
E quero dizer modestamente que foi idéia minha na época de 
se fazer isto. Nós trocamos. Eu propus para a Faculdade de 
Odontologia e construí para eles um prédio na Cidade Universi-
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tária e em troca, pegar o prédio da (inaudível), antiga Faculda-
de de Odontologia e Farmácia, construímos essa Oficina Cultu-
ral. Enfim… 
Aqui há também o Taib, o antigo Teatro Israelita Brasileiro que 
a Secretaria Municipal da Cultural quer transformar em uma o-
ficina de teatro. Não sei nem se já foi desapropriado, Gilberto. 
Mas havia a idéia que foi exposta pelo Calil, de fazê-lo. Portan-
to, nós vamos ter aqui – já temos – o maior centro cultural e 
artístico. Sem falar, naturalmente, aqui da Sala São Paulo e da 
Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), o prédio 
em que nós estamos, Escola Tom Jobim. 
Portanto, é um passo a mais na recuperação do Centro de São 
Paulo e desta região especificamente. E é um passo de dança 

(SÃO PAULO, 2008). 
 

Neste sentido, se retomarmos a evolução do capital imobiliário nos  últi-

mos anos do governo Celso Pitta, é possível perceber que os agentes imobiliá-

rios também assimilavam essa barreira. Este aspecto se expressa na ausência 

de lançamentos no Bom Retiro no período da referida gestão, assim como nú-

meros inexpressivos na gestão Marta. Todavia, a intervenção proposta por 

Marta no parque da Luz, dissolvendo a barreira à qual nos referimos, produziu 

efeitos que só foram percebidos na gestão Serra-Kassab com a explosão de 

lançamentos no Bom Retiro. Todavia, mesmo que o melhoramento do parque 

da luz resulte numa nova relação entre os dois distritos, ressaltamos que apa-

rentemente, na visão dos agentes imobiliários, os bairros possuem diferentes 

vocações.   

No Bom Retiro, a maior parte dos lançamentos foi de apartamentos de 2 

e 3 dormitórios, enquanto que na república a ênfase estava no oferecimento de 

unidades de 1 dormitório (também chamadas de estúdio) e 2 dormitórios. No 

caso do Bom Retiro, as construtoras buscavam vender imóveis destinados ao 

uso familiar. No geral, os apartamentos eram maiores que os oferecidos na 

República, e nos banners de divulgação destacava-se que o empreendimento 

era destinado ao uso familiar. Já na República, além do oferecimento de uni-

dades que chegavam a pouco mais de 20 m2, vimos poucas inferências ao uso 

familiar, assim como uma forte ênfase na funcionalidade do imóvel. 

De qualquer maneira, a prevalência de imóveis menores nos coloca a 

questão à quem se destinam. Isto vai nos obrigar, num momento seguinte a 

incluir o material publicitário na análise desta movimentação. Abordaremos, en-

tão, um forte acento em período recente numa faixa de consumidores mais in-
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teressada na localização do imóvel (entendida particularmente como um aces-

so fácil ao metrô). São apartamentos, como pudemos inferir da leitura deste 

material, destinados a indivíduos que moram sozinhos, cujas relações sociais 

acontecem fora de seus lares. Estes não enxergariam sua residência como lar, 

espaço de aconchego e segurança.  

O fato de se tratarem de apartamentos pequenos, alguns com pouco 

mais do que 20 m2, não implica que se destinam ao público de baixa renda. A-

presentados pelas construtoras como “estúdios”, seu público-alvo muitas vezes 

é constituído por profissionais jovens, experimentando o início de uma carreira 

bem-sucedida. 

Tivemos a oportunidade de visitar os estandes de vendas de empreen-

dimentos lançados recentemente. Nestas visitas, os vendedores fizeram ques-

tão de mencionar os “futuros vizinhos”: médicos residentes (um deles era bem 

próximo da Santa Casa), jovens executivos e assim por diante. 

 

2.2 Evolução dos Lançamentos 

 

Relembrando o apresentado na Introdução, nossa análise fundamenta-

se na comparação dos lançamentos residenciais discriminando três períodos: a 

administração “Marta Suplicy (2001-4), a “Serra-Kassab” (2005-8) e, por fim, a 

do prefeito “Kassab” (2009-12). 

Considerando o número de unidades lançadas nos distritos da subpre-

feitura Sé, observamos, à princípio, que a área manteve uma tendência de 

crescimento ao longo do período abordado neste trabalho. Ainda é importante 

notar que, apesar da tendência de alta no número de lançamentos ter se man-

tido na comparação entre os governos, quase metade deles ocorreu durante o 

segundo mandato de Gilberto Kassab (Figura 4). Nossa hipótese é a de que a 

requalificação do Centro, que vinha se anunciando particularmente com a di-

vulgação de projetos como o Nova Luz, interveio na decisão dos empresários 

de investirem na área central de São Paulo. 
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Figura 4 - Total de lançamentos na Sé em números percentuais 

 

Fonte: CEM/USP - elaborado pelo autor 

 

Paralelamente o preço do m2 também apresenta um tendência de eleva-

ção no mesmo período. A princípio, há uma espécie de acomodação do valor 

do m2 praticado pelas construtoras entre os períodos Marta e Serra-Kassab, 

com uma expressiva elevação no governo Kassab. Este dado reforça nossa 

hipótese sobre os impactos do projeto Nova Luz na gentrificação do Centro. 

Embora o projeto já tenha sido veiculado na administração anterior, é neste 

momento que ele ganha mais corpo com a divulgação  do PUE. 

Destacamos aqui, o caso do Bom Retiro, com alta de 111,5% no valor 

médio do m2, nas unidades de 2 dormitórios e de cerca de 70% nos aparta-

mentos de 3 quartos (figura 5).
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Figura 5 - Preço médio do m2 de área útil segundo número de dormitórios no distrito do Bom Retiro. 

 
Fonte: CEM/USP - elaboração própria 

 

Acreditamos que o Bom Retiro passa a ser polo de atração de investi-

mentos das construtoras em função das obras que se projetavam para o entor-

no da Estação da Luz. Entre elas vale mencionar a reestruturação da Rua 

Mauá e da Avenida Duque de Caxias, acentuando a integração daquele distrito 

com a área atingida pelo projeto.  

Nota-se ainda que, neste momento, não foram registrados lançamentos 

de imóveis de um dormitório no distrito; o que, além de reforçar a ideia de uma 

redefinição da “vocação” da área pelas construtoras, nos remete a comparação 

com o que ocorria na República. Desta maneira, devemos ressaltar que evolui 

neste distrito o número de lançamentos de apartamentos de um dormitório, 

passando de 392 unidades no período Marta Suplicy, caindo para 226 (Serra-

Kassab) e novamente se elevando para 901 na administração Kassab. É im-

portante sublinhar que este tipo de imóvel representou cerca de 70% das uni-

dades lançadas na República durante este governo. Colocamos lado a lado 

dois gráficos (figura 6) afim de deixar evidente uma comparação entre a evolu-

ção dos lançamentos e do preço médio do metro quadrado. Ali, o que chama 

atenção é o fraco desempenho relativo aos lançamentos imobiliários no segun-

do período por nós considerado. Contudo, deve-se também observar que ocor-

re particularmente no que se refere à evolução dos preços, sendo que ainda se 

percebe o crescimento nos lançamentos. Entretanto, o dado mais notável é o 

fato destas tendências de alta, em termos proporcionais, atingirem com mais 

força o Bom Retiro, em que a sua integração à área sob impacto do Nova Luz 
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(viabilizada pela higienização do Parque da Luz) pode ser apontada como um 

dos fatores. 

 

Figura 6 - Comparação entre períodos de governo 

 

Fonte: CEM/USP - elaboração própria 

 

Antes de avançarmos na comparação entre o Bom Retiro e a República 

seriam importantes algumas observações. A primeira, refere-se ao nosso foco 

nestes dois distritos. Ele se deve principalmente ao fato destes se tratarem de 

áreas que envolvem o 'Nova Luz', projeto que em grande medida simboliza a 

“revitalização” de uma “área degradada”. Por outro lado, devemos retomar o 

comentário já feito sobre o tempo que separa a reorientação das políticas e seu 

resultado no número de lançamentos. Além dos trâmites necessários à aprova-

ção do projeto, não podemos desvincular este processo de um quadro macroe-

conômico mais geral, que inclui as linhas de financiamento disponíveis, bem 

como as incertezas do empresariado quanto à manutenção das políticas. Por 

fim, introduzimos um outro indicador, o do valor projetado para as vendas. Este 

representa o somatório das unidades lançadas multiplicadas pelo seu preço de 

venda (valores de dezembro de 2013). A variação deste número pode dar uma 

noção (na medida em que a oscilação de preços pode variar por diferentes fa-

tores, renda das famílias, oferta de imóveis, mudanças no transporte urbano, 

entre outras) da evolução do capital investido nessa áreas. Chegamos, então, 

ao seguinte gráfico (Figura 7) 
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Figura 7 - Projeção do valor das vendas 

 
Fonte: CEM/USP - elaboração própria. 

 

As tendências que vêm sendo apontadas permitem, em grande medida, 

supor que o desempenho da indústria imobiliária durante o período Kassab es-

teja relacionado ao amadurecimento do Nova Luz, ao menos como expectativa 

à orientar a ação das construtoras; após ter enfrentado a resistência de vários 

segmentos da sociedade civil, como associações de comerciantes, antigos mo-

radores, movimentos ligados a questão do direito à moradia, ONGs que atuam 

no apoio à pessoas em situação de rua e usuários de drogas da cracolândia, 

etc. Vários foram os protestos contra a remoção de antigos moradores, além 

das denúncias feitas em virtude da violência das operações policiais contra 

pessoas em situação de rua e usuários de crack. Essa resistência se expres-

sou também em demandas judiciais que inviabilizaram a execução do plano de 

demolições. Em outras palavras, sublinhamos a diferença de estilo de governo 

observável entre Gilberto Kassab e sua antecessora Marta Suplicy. Se relem-

brarmos a negociação envolvida na intervenção no Parque da Luz, veremos 

que no Nova Luz a intervenção física no espaço é acompanhada da adoção de 

medidas repressivas, direcionadas principalmente à cracolândia, às ocupações 

realizadas por movimentos de moradia, assim como no plano de demolições. 

Todavia, mesmo diante deste quadro, durante a gestão Gilberto Kassab 

observa-se o fortalecimento do discurso político em torno da execução do pro-

jeto, convergindo para o lançamento em julho de 2011 do PUE (Plano Urbanís-
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tico Específico) com o detalhamento completo da intervenção (SÃO PAULO, 

2011). 

A seguir, vamos nos deter nos dois distritos em tela, isolando-os a prin-

cípio para, logo após, fazermos algumas considerações sobre sua representa-

ção veiculada no material de divulgação das incorporadoras. 

 

 

2.3 O distrito da República 

 

Vamos introduzir este tópico com a apresentação de dois gráfi-

cos.(Figura 8). Eles se referem ao deslocamento na distribuição dos lançamen-

tos imobiliários segundo sua tipologia, definindo-a pelo número de dormitórios 

do imóvel.3 

 
Figura 8 - Distribuição segundo tipologia 

 

Fonte: CEM/USP - elaborado pelo autor 

 

O que chama a atenção nestes dados? A predominância do lançamento 

de unidades de 1 dormitório naquela área. Esta era uma tendência já observá-

vel durante o governo Celso Pita, antecessor de Marta Suplicy. Naquele man-

dato, após 2 anos sem que fossem registrados lançamentos residenciais no 

distrito, 469 apartamentos novos foram postos à venda na República em seus 

dois últimos anos, dos quais 432 eram unidades de um dormitório. 

 Ao lado disto devemos atentar para a variação na média do preço do 

m2 no distrito da República, com uma expressiva queda verificada durante o 

                                                 
3
 Não foram registrados lançamentos de unidades de 3 e 4 dormitórios nos períodos 

considerados, inclusive no do governo Celso Pita abordado a seguir. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/nova_luz/201108_PUE.pdf
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governo Serra Kassab e sua retomada no período seguinte num patamar equi-

valente aos encontrados na administração Marta Suplicy que, como sugerimos, 

pode ser identificado como uma extensão do que vinha ocorrendo em anos an-

teriores. 

De qualquer maneira, a prevalência de imóveis menores nos coloca a 

questão do público à que se destinam. Isto vai nos obrigar a incluir o material 

publicitário na análise desta movimentação no momento seguinte. Abordare-

mos, então, um forte acento em período recente numa faixa de consumidores 

mais interessada na localização do imóvel (entendida particularmente como um 

acesso fácil ao metrô). São apartamentos, como pudemos inferir da leitura des-

te material, destinados a indivíduos que moram sozinhos, cujos relacionamen-

tos vêm a acontecer fora de seus lares. Estes não enxergariam sua residência 

como lar, espaço de aconchego e segurança.  

O fato de se tratarem de apartamentos pequenos, alguns com pouco 

mais do que 20 m2, não implica que se destinam ao público de baixa renda. A-

presentados pelas construtoras como “estúdios” seu público-alvo é constituído 

por profissionais jovens, mas no início de uma carreira bem-sucedida. 

Tivemos a oportunidade de visitar os estandes de empreendimentos lan-

çados recentemente. Nestas visitas, os vendedores fizeram questão de menci-

onar os “futuros vizinhos”: médicos residentes (um deles era bem próximo da 

Santa Casa), jovens executivos e assim por diante. 

 

 

2.4 O Bom Retiro 

 

Examinando a figura abaixo podemos perceber no Distrito do Bom Reti-

ro tendências que o distinguem da República. Em primeiro lugar a crescente 

verticalização do distrito. Neste sentido, embora os números do período Marta 

sejam ainda pequenos, se comparados com as duas administrações posterio-

res, eles marcam o início do processo. Os dados que possuímos, que remon-

tam ao ano de 1985, não registram nenhum lançamento anterior a 2001. Con-

tudo, é importante salientar que, na passagem deste governo, para o período 

seguinte observou-se um salto, de 150 unidades lançadas para 995, com rela-
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tiva estabilidade no último período de Kassab como prefeito (1075 unidades 

lançadas). 

De outra parte, contrastando com a República, o preço do m2 de área ú-

til teve uma queda menos acentuada durante a administração Serra-Kassab do 

que se observou em relação ao distrito da República. 

 

Figura 9 - Comparação entre períodos de governo 

Fonte: CEM/USP - elaborado pelo autor 

 

No conjunto, esses dados apontam para a conversão do Bom Retiro em 

área estratégica para na atividade das construtoras. Isto pode ser verificado no 

gráfico que apresenta a expectativa do valor de venda total das unidades lan-

çadas nos diferentes períodos (Figura 7). Mesmo mantendo as reservas feitas 

acima quanto à dificuldade de se aferir o volume de investimento utilizando es-

te indicador, não podemos deixar de considerar sua grande variação ao longo 

dos governos por nós considerados. No de Marta Suplicy, eles somavam cerca 

de R$ 37 milhões, passando a R$ 141 milhões (Serra-Kassab) e, por fim, R$ 

486 milhões, durante o período Kassab. 

Todavia, de certa maneira repetindo o que se observou na República, o 

bairro também vai se caracterizar por uma “vocação”, concentrando-se em uni-

dades residenciais maiores. Lançamentos de apartamentos de um dormitório 

só foram verificados no período Serra-Kassab e, mesmo assim, representando 

uma pequena porcentagem das unidades lançadas. No polo oposto, percebe-

mos o deslocamento de apartamentos de 2 para os de 3 dormitórios. Isto suge-

re, que as famílias foram privilegiadas pelas construtoras. Diante disso, como o 
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preço do metro quadrado variou significativamente, fica implícito um processo 

de gentrificação da área.  

Os processos apontados por meio da abordagem dos dados quantitati-

vos serão retomados a seguir quando consideraremos o material recente de 

divulgação dos lançamentos residenciais nos dois distritos. Estes ainda serão 

contrapostos com os resultados da observação direta, feita em caminhadas pe-

las áreas. (MAGNANI; TORRES, 1996).  

 

 

2.5 A questão da propaganda 

 

A diversidade do centro pode ser verificada em um simples passeio. 

Qualquer transeunte, por mais desavisado que seja, consegue perceber logo 

de partida que o centro da cidade é caracterizado, principalmente, pela multipli-

cidade de atores que ali estão. Todavia, por mais que essa pluralidade seja e-

vidente a qualquer pessoa, as construtoras a omitem em seus materiais de pu-

blicidade. 

Sobre esse ponto, Barbosa (2013) ao analisar estratégias de marketing 

de imóveis de padrão diferenciado, afirma que da mesma forma que em outros 

segmentos da economia, as estratégias de venda estão presentes em todo o 

processo, que começa na pesquisa que afere potenciais consumidores até a 

efetiva entrega do produto. Diante disso, as estratégias de venda tornam-se 

responsáveis não somente pela identificação das demandas, como também 

pela elaboração de um conceito que gera o valor simbólico do imóvel enquanto 

produto. Nas palavras dele: 

“Por meio do marketing, o sociometabolismo do capital se reve-
la com toda imponência, em um processo em que as mercado-
rias são meticulosamente concebidas e divulgadas para des-
pertar e, por vezes, realizar desejos; ao mesmo tempo, incitar 
sua transformação em novas necessidades. Como tantas ou-
tras mercadorias, os imóveis inserem-se nesse jogo de sedu-
ção, sob os mais diversos artifícios e apelos” (BARBOSA, 
2013)  
 

No material de publicidade do edifício Vanguard, por exemplo, também é 

posta de lado uma abordagem sobre o entorno; o que é no mínimo estranho, 

considerando que a requalificação daquela região tem como apoio as obras de 
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preservação, em grande parte financiadas pelo B.I.D (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) por meio do projeto Monumenta (SP..., 2007). 

Particularmente nos lançamentos nas imediações da Praça da Repúbli-

ca, a publicidade vai de encontro ao que se pode observar em caminhadas na-

quela área. Mantém ali a diversidade sociocultural inerente ao Centro, resulta-

do de sua história e de sua ocupação por diferentes atores, alguns dos quais 

indesejáveis. 

Neste sentido, a par das diferenças das representações dos imóveis lan-

çados nos distritos da República e do Bom Retiro, um ponto elas trazem em 

comum: uma certa “abstração” que omite o entorno dos imóveis. Contrastam, é 

evidente, uma vez que se dirigem para públicos diferentes, porém em ambos 

os casos manifestam-se como exemplos de “desantenção civil”. Segundo 

Goffman (2006), a vida urbana oferece um certo nível de privacidade, mesmo 

quando há proximidade física. Este aspecto coloca o indivíduo na invisibilidade 

do cotidiano, onde o estilo de vida citadino, mesmo diretamente afetado por 

condições de bem-estar ligadas à convivência, negligencia as contradições so-

ciais à sua volta.  Na mesma direção, Baumam e May (2010) discutem que a 

vida nas grandes cidades ao mesmo tempo em que gera entusiasmo, produz 

uma “indiferença humana cool, abastecida por muitas interações orientadas pe-

la troca de produtos e serviços” (p.71). (BAUMAN; MAY, 2010.) 

A seguir, vamos nos dedicar à abordagem de material de lançamento de 

imóveis nos dois distritos por nós considerados. Eles se referem a exemplos 

que se adequam aos tipos dominantes em cada distrito identificados acima.  

Nosso primeiro exemplo refere-se ao lançamento do edifício “Vanguard 

Ipiranga” (Rua Ipiranga, 895). Pertencente a HM Engenharia, construtora ligada 

ao grupo Camargo Correia, o edifício situa-se a poucos metros da Praça da 

República. De início já nos chamou atenção o seu nome, assim como o nome 

dado a maior parte dos equipamentos das áreas comuns (lobby, garden, landry, 

gallery, business office, learning room, WC’s, web space, fitness, kids room). 

Dispensando comentários sobre a identificação do moderno com o estadouni-

dense, o empreendimento traz, mesmo que inconsciente, uma referência às 

vanguardas artísticas que transformaram o panorama sociocultural do início do 

século passado. Ademais, no texto de apresentação, o local é qualificado como 

“coração de São Paulo”, o que em conjunto com o enaltecimento da “praticida-

http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL6700-5605,00-SP+INVESTE+R+MILHOES+E+PRACA+DA+REPUBLICA+VOLTA+A.html
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de” nos leva a crer que se encontre aqui uma valorização de sua acessibilidade 

a outros locais. Por fim, o compacto, como já mencionamos, traduz-se em “es-

túdio”, termo que implica no seu enobrecimento (HM, 2016). 

Outro aspecto notável diz respeito à ocultação da vizinhança neste material. As 

fotos de divulgação do empreendimento restringem-se à fachada do prédio, 

onde máscaras escondem sua vizinhança, ao que se somam imagens de seus 

espaços internos. 

 

Figura 10 - Foto da apresentação do edifício Vanguard 

 
Fonte: HM, 2016. 

 

Estas imagens introduzem algumas questões. Em primeiro lugar, dico-

tomia Casa-Rua (DAMATTA, 1991) converte-se neste empreendimento numa 

distinção entre a área interna do apartamento e as áreas compartilhadas pelos 

seus moradores. Assim, algumas das necessidades, cuja satisfação obrigaria a 

sair de casa, podem ser satisfeitas dentro de espaços projetados para este fim. 

Na figura acima podemos observar, da esquerda para a direita, uma academia 

de condicionamento físico, um “cine-clube”, uma brinquedoteca e um escritório, 

integrados à área comum do edifício. Mesmo tarefas domésticas, como a lava-

gem de roupa, passam a ser desempenhadas em espaços compartilhados pe-

los moradores. (DAMATTA, 1991.) 

Por outro lado, é importante notar que alguns equipamentos contidos no 

empreendimento, como por exemplo “kids room” (brinquedoteca), assim como 

a oferta de unidades de 2 dormitórios, demonstram que a construtora não ex-

clui a família como potencial publico consumidor. Entretanto, se considerarmos 

o tamanho das unidades, assim como a ausência de outros itens de lazer (co-

mo piscina, quadra poliesportiva, salão de festas e salão de jogos), podemos 
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inferir que tratam-se de poucos casais, com ou sem filhos pequenos. No mais, 

fica evidente a tentativa tornar o produto atrativo a profissionais liberais, inclu-

indo na área comum do prédio um espaço destinado a reuniões e trabalhos 

profissionais esporádicos chamado “business office” (escritório). 

Resumindo, em empreendimentos como este parece se constituir uma 

outra categoria de espaço, intermediária entre a casa e a rua e também distinta 

do “pedaço” estudado por Magnani (1998), sendo este marcado pelo alto grau 

de intimidade entre os “chegados”. Abre-se aqui espaço para pesquisas futuras 

sobre a sociabilidade que se processa nestas áreas comuns. (figura uma obra 

a céu aberto) (MAGNANI, 1998.) 

 

Figura 11 -Foto da apresentação do edifício 

 
Fonte: Setin, 2016. 

 
Localizado na Praça da República, outro exemplo interessante é o 

Downtown República, produto da construtora Setin. Seu material de divulgação 

utiliza argumentos que se remetem aos projetos de requalificação urbana e ao 

interesse daqueles que usam o consumo cultural como marcas de distinção. 

O prédio é apresentado como “obra de arte”, em que se destaca, além 

da “elegância” do ambiente, a promessa da entrega de um painel pintado pelo 

artista Claudio Tozzi como parte da decoração do prédio. Esses aspectos se 

somam a apelos de outra ordem. O ambiente não é só elegante, mas “equipa-

do e antenado”. Em conjunto estes fatores apontam para um segmento de pú-

blico que irá consumir não somente o imóvel, como também aquela parte do 

centro. Estes novos moradores do centro vão se identificar por seu estilo de 

vida e opções de consumo, em que podemos incluir o acesso a equipamentos 
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de cultura e o uso da bicicleta. Noutros termos, com o imóvel compra-se a sen-

sação de ser cool4.  

Este edifício é objeto de matéria publicada pela revista “Veja São Paulo” 

em 2016. Nesta, se apresenta o imóvel vinculado à revalorização do distrito da 

República, que particularmente passaria a ser ocupado pela classe média: 

 
“As máquinas trabalham a todo o vapor nas fundações de uma 
construção no número 401 da Praça da República. No terreno, 
que abrigava um estacionamento, está sendo erguido o Down-
town República, prédio de 24 andares com previsão de entrega 
em 2018. O condomínio será equipado com guarita blindada, 
área fitness e uma piscina na cobertura. Trata-se de um dos 
lançamentos destinados à classe média que surgiram recente-
mente naquele pedaço. ” (CARDOSO, 2016). 
 

Na mesma matéria, Antônio Setin, dono da construtora e responsável 

pelo andamento das obras do Downtown República, afirma que o centro ficou 

por décadas abandonado, mas retornou ao centro em virtude da “mudança de 

cenário” - se referindo às intervenções do poder público que ali se verificam. 

Diante disso, decidiu aumentar o investimento comprando mais um terreno, ao 

lado do Downtown República, no valor 30 milhões de reais. Segundo ele, neste 

novo empreendimento serão lançadas mais 350 unidades, a maior parte com-

posta de studios (CARDOSO, 2016). 

Mesmo os apelos à diversidade cultural do centro não escondem o des-

conforto frente à pobreza que predomina no lugar. Neste sentido, os novos mo-

radores se valem, de um lado, das intervenções no espaço, do que elas repre-

sentam de um investimento simbólico, que vai distingui-lo na evocação do pas-

sado, para, de outro, aquartelarem-se em seus prédios. Noutros termos, coe-

xistem neste segmento a busca pela distinção, o querer ser cool e a desaten-

ção civil. 

Neste último aspecto, o Bom Retiro aproxima-se da República. Todavia, 

afim de pontuarmos peculiaridades de cada estratégia, fazemos referência ao 

                                                 

4
 Adjetivo utilizado na língua inglesa para expressar quando alguém é “legal”, “descolado”, 

com um jeito de ser tranquilo. Aqui, associamos essas características à um estilo de vida 
citadino. 

https://vejasp.abril.com.br/cidades/lancamentos-imobiliarios-praca-republica-centro/
https://vejasp.abril.com.br/cidades/lancamentos-imobiliarios-praca-republica-centro/
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anúncio de lançamento Aquarela Paulistana, localizado na rua Jaraguá 723 pe-

la construtora Queiroz Galvão. Abre-se da seguinte maneira: 

 

Figura 12 - Foto da apresentação do edifício 

 
Fonte: Queiroz Galvão, 2016. 

 
 

1. Note-se as palavras Tradição e Bairro que compõem o texto. Elas, que 

se remetem a uma vida em comunidade encontram-se ausentes nas 

propagandas de lançamentos na República. Como ali também não se 

encontram uma referência à família. A construtora salienta esse aspec-

to quando enfatiza: “Melhor opção de imóvel pronto próximo ao Centro 

da cidade para ganhar mais tempo e qualidade de vida para toda fa-

mília” (QUEIROZ GALVÃO,2016 , Grifos Nossos). 

2. Contudo, se o ideal aqui é outro, ele não implica na sociabilidade em 

espaços públicos. Assim, também aqui são valorizadas as áreas co-

muns do edifício, mais uma vez reforçando a constituição de um espa-

ço privado e intermediário entre a casa e a rua, como se percebe em 

texto retirado do material de divulgação do empreendimento (figura 13) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qgdi.com.br/aquarela%2523profile


36 

 

Figura 13 - Foto da apresentação dos diferenciais do edifício 

 
Fonte: Fonte: Queiroz Galvão, 2016. 

 

Ao mesmo tempo em que se busca evidenciar o consumo de cultura, 

deixando de lado o valor histórico-cultural do centro, percebe-se a ênfase dada 

à funcionalidade da vida cotidiana que passa a ser adquirida à partir da compra 

do imóvel.  Desprovido de suas singularidades, distante da história que se cris-

taliza no espaço, nos termos propostos por Augé (2009), as imediações da pra-

ça da República passam a representar um amalgama de bens e serviços liga-

dos ao modelo global, aproximando-se mais da idéia do não-lugar do que de 

um lugar-antropológico. Todavia, é importante lembrarmos que essas caracte-

rísticas dizem respeito apenas ao modo como o lugar é apresentado nas cam-

panhas de vendas. Muitas vezes em contraposição ao que se apresenta pelos 

agentes de mercado, como dito anteriormente, as caminhadas nos moldes 

propostos por Magnani nos ajudam a evidenciar a pujante diversidade do cen-

tro, revelando a multiplicidade de atores que atuam naquele espaço. 
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2.6 A caminhada 

 

Levando em conta o que pode ser observados quando caminhamos a-

tentos à diversidade do lugar, percebemos que a paisagem da cidade se cons-

trói no passar dos anos. Isso demonstra que dedicar tempo na observação de 

praças e prédios, por exemplo, nos faz enxergar as marcas do tempo contidas 

ali. Por outro lado, não podemos deixar de perceber que na medida em que 

surgem espaços de sociabilidade, outros são abandonados, revelando diferen-

tes tipos de relações entre grupos, sejam eles residentes ou apenas transeun-

tes. Anteriormente, conseguimos lançar luz ao fato de que os discursos das 

construtoras resignificam as marcas do tempo e compõem uma marca de mer-

cado. Neste sentido, se contrapõem a idéia de espaço como documento de re-

lações sociais e padrões de consumo visual (MOTA, 2000). 

Levando em conta este aspecto, as caminhadas sugeridas por Magnani 

se tornam um recurso apropriado afim de que possamos emoldurar essas dife-

renças. A caminhada implica no exercício da observação direta, diante disso, é 

importante ressaltar que procuramos detectar possíveis irregularidades no tra-

jeto e classificamos elementos. (MAGNANI, 1996). Vale lembrar que, como to-

do meio de pesquisa, a caminhada também deve respeitar procedimentos pré-

vios. Primeiramente, deve-se atentar ao ritmo da caminhada, distinguindo in-

clusive recortes espaciais que apontarão para rupturas. 

 

“Para o usuário habitual, o espaço é familiar. No caso do turista ou 
do passeante, existe a observação do entorno só que sujeita ao sa-
bor dos imprevistos e ao caráter errático da caminhada. O pesquisa-
dor, ao contrário, mesmo numa caminhada de reconhecimento, tem 
um plano pré-estabelecido e seu caminhar, mais lento que o do usu-
ário e mais regular que o do passeante, deve permitir uma obser-
vação contínua e seguindo o fluxo do andar e parar.” (MAGNANI; 
TORRES, 1996, p.16) 

 

A busca constante pela intencionalidade no caminhar, ajuda a adequar os ob-

jetivos da pesquisa. O método proposto distingue-se do aspecto previsível do tran-

seunte comum, apressado, desatento a quaisquer elementos que não sejam aqueles 
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aos quais está acostumado. Adiante, apresentaremos uma das caminhadas5, narra-

da na primeira pessoa e realizada desde a saída da estação do metrô Anhangabaú 

até o Largo do Paiçandú. Aproveitamos esse trajeto em virtude das constantes visi-

tas que fizemos durante uma fase da pesquisa ao Departamento de Patrimônio His-

tórico. Resumidamente, abaixo segue a narrativa:  

Saindo do metrô, ladeando o viaduto do Chá, fui na direção da escadaria e 

logo me chamou a atenção o grande número de pessoas em situação de rua abriga-

das embaixo do viaduto. Contrastando com o aspecto acinzentado do concreto que 

me rodeava, não pude deixar de perceber a imensa tenda branca disponibilizada pe-

la prefeitura para essas pessoas.  

Subi lentamente as escadarias que levam até a parte superior do viaduto e 

me deparei com um grupo de dança de rua em frente ao Shopping Light. Composto 

por mais ou menos 20 meninos e meninas, pela idade, deduzi que ainda eram se-

cundaristas e sem sua maioria negros. Gente de todo tipo parava para ver a dança, 

ainda que por poucos instantes. Eles pareciam bem ensaiados, pois a performance 

era boa. Praticamente em frente tinha uma banca de jornal onde parei pra conversar 

com o vendedor. Numa conversa rápida e despretenciosa - ele estava atendendo 

outras pessoas - chegou a me dizer que era comum a presença dos mais diversos 

artistas naquele espaço. Presumo que seja em virtude da visibilidade e também do 

excelente espaço de calçada. Enquanto eu papeava com o jornaleiro notei que ao 

nosso lado, assistindo o grupo que se apresentava, 5 rapazes conversavam em ou-

tro idioma, riam alto e aparentemente paqueravam as meninas que dançavam. O 

jornaleiro me disse que eram Haitianos. Segundo ele, muitos deles vivem em pré-

dios ocupados por movimentos sociais. 

Em meio as distrações oferecidas pela vivacidade daquele lugar, é muito fácil 

deixar passar algum aspecto que interesse a pesquisa. Para fazer a caminhada, ob-

viamente precisei estudar o método proposto por Magnani e ficar atento as reco-

mendações feitas por ele. Uma de suas abordagens diz respeito a identificação das 

descontinuidades presentes no espaço. Diante daquela calçada, lembrei que essas 

                                                 
5
 Foram realizadas várias caminhadas com percursos distintos. O percurso descrito foi exe-

cutado várias vezes em novembro de 2016, ocasião em que visitei algumas vezes a secreta-
ria de habitação da PMSP. as descrições foram gravadas em arquivos de áudio enquanto a 
caminhada era realizada. Dentre os diversos áudios gravados, selecionamos o que mais 
continha observações que evidenciassem a diversidade do centro. 
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descontinuidades extrapolam o edificado, o traçado das ruas, os monumentos, os 

modos de construir que se sobrepõem, mas principalmente se constatam no uso e 

na apropriação do lugar (MAGNANI; TORRES, 1996). Pensando nisso, da mesma 

forma que o grupo de dança se apropria da calçada como palco e dos transeuntes 

como espectadores, o transeunte faz uso da calçada como lugar de passagem. Os 

dois grupos, cada um ao seu modo, se relaciona com o lugar. 

Após breve parada, decidi continuar caminhando, desta vez na direção do te-

atro municipal. Antes de atravessar a rua já pude identificar um grupo grande de ido-

sos reunidos na escadaria externa do teatro. Ao que tudo indica, eram turistas e es-

peravam por uma visita guiada. Contornando o teatro, pela lateral, observei homens 

sentados no chão, cada um com uma marmita na mão, pois já era horário de almo-

ço. Observando as roupas que vestiam, o modo como estavam reunidos, aparente-

mente tratava-se de profissionais da construção civil que trabalhavam na construção 

ou reforma de algum prédio da região. Todos esses grupos que pude identificar - e 

provavelmente existem muitos outros - estavam no espaço de pouco mais de uma 

quadra. 

Após completar o contorno do teatro pela praça Ramos de Azevedo, cheguei 

a rua 24 de maio. É notável a grande quantidade de pequenos comerciantes, tanto 

lojistas quanto informais. Na rua, é comum encontrarmos skatistas fazendo mano-

bras, ouvindo musica e também vendendo roupas e acessórios em frente a famosa 

Galeria do Rock. Mesmo tendo esse nome, lá não encontrei somente roqueiros. Pu-

de perceber que a galeria é frequentada por pessoas em busca de estúdios piercing 

e tatuagem, lojas de discos raros, de roupas e adereços para o público do hip hop e 

do skate. Algumas dessas lojas se tornaram ponto de encontro dessas tribos. 

Depois de caminhar pelos andares da galeria, desci e continuei caminhando. 

A galeria possui duas portas, uma virada para a 24 de maio e outra para o Largo do 

Paiçandú. Ao terminar minha travessia e sair de frente para o Largo, me deparei 

com a Igreja Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos, ponto histórico que re-

vela a memória religiosa e escravocrata da cidade. 

Atravessando o Largo, praticamente em frente a galeria Olido, salta aos olhos 

o edifício Wilton Paes de Barros. Apesar da vocação comercial, o prédio encontra-se 

ocupado por movimentos de luta por moradia. Pesquisando mais tarde, descobri que 

o prédio já foi utilizado pelo INSS e pela Polícia Federal. Mesmo que se questione a 

legitimidade da ocupação, o movimento é muito organizado e deixa uma marca tão 
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forte no espaço que é impossível não percebê-los, seja pelo destaque do prédio, se-

ja pela intensa movimentação das pessoas que o ocupam. 

Antes de entrar no prédio da galeria Olido, notei cartazes de apresentações 

circenses e fiquei sabendo que aquele espaço abriga o Centro de Memória do Circo. 

Pesquisando mais tarde, descobri que a iniciativa era da Secretaria Municipal de 

Cultura. Decidiu-se instalar esse espaço cultural em virtude do Largo do Paiçandú 

ter recebido uma grande quantidade de espetáculos durante o século XX. (SÃO 

PAULO, 2010). 

A descrição dessa curta caminhada revela um microcosmo da diversidade de 

atores e de usos do espaço público. A observação atenta resulta no surgimento de 

vários prismas, não somente do pequeno percurso da caminhada, mas das implica-

ções de viver em uma grande cidade como São Paulo. A multiplicidade de grupos 

compõe uma cena que nos permite enxergar as profundas diferenças sociais da ci-

dade. Essas contingências sócio-econômicas também permitem o encontro entre 

grupos vulneráveis, porém com trajetórias distintas, como é o caso dos haitianos que 

se abrigam em prédios ocupados por movimentos sociais. 

Nos próximos capítulos pretendemos analizar as constantes tentativas do po-

der público de implementar projetos no centro. Por meio de programas políticos e 

das estratégias dos prefeitos, buscaremos compreender como as últimas gestões se 

aproximam ou se diferem, seja no estímulo ou na imposição de limites à atuação dos 

agentes imobiliários. 
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3 MARTA E HADDAD 

 

Ao analisar os projetos de requalificação urbana, assim como as políti-

cas públicas propostas para resolução dos problemas relativos ao centro de 

São Paulo, constantemente recorrerei às expressões  “incluir” e “higienizar”. 

Diante disso, ao usar a expressão “incluir”, me refiro à toda tentativa de con-

templar grupos economicamente vulneráveis nas intervenções urbanísticas. 

Em sentido oposto, a expressão “higienizar” se refere à toda tentativa de ex-

pulsar pessoas, promovendo o que também pode ser chamado de limpeza so-

cial.    

Em linhas gerais, no que diz respeito à moradia, as ações do governo 

Marta Suplicy podem ser resumidas em dois eixos de atuação que se interrela-

cionam: reabilitação de imóveis vazios ou subutilizados - através do programa 

de locação social - e, com menor ênfase, intervenções junto a população que 

habitava nos cortiços. O objetivo era garantir condições básicas de salubridade 

nesses imóveis, como correção de problemas relacionados à iluminação natu-

ral e ventilação.    

Aqui podemos observar que as questões amplamente debatidas pelo 

Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU), assim como sua colaboração em 

eventos internacionais como a Conferência Habitat II, permearam a política pú-

blica apontando para importância da habitação como elemento garantidor da 

dignidade do indivíduo; as duas principais linhas de atuação da gestão Marta 

Suplicy contemplavam a moradia, assim como a permanência e o acesso das 

populações pobres ao centro da cidade.   

O “projeto de inclusão social no centro de São Paulo” foi desenvolvido 

pela então prefeita Marta Suplicy e implementado parcialmente no período de 

sua gestão. Sabemos que Programas de requalificação urbana são 

extremamente caros e para se tornarem viáveis é necessário aporte de 

recursos que invariavelmente advém de instituições financeiras. Tal programa 

viabilizou-se com suporte num arranjo político-econômico celebrado com a U-

nião Européia (UE) em 1992. Os países que compuseram o acordo destinaram 

recursos ao Brasil com a finalidade de promover desenvolvimento social; no 

ano de 2002, membros da Delegação da UE visitaram o Brasil e o projeto foi 

apresentado com respaldo do governo federal. (INSTITUTO PÓLIS, p. 4, 
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2008). 

Do mesmo modo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) se 

apresenta como outro ator importante nesse processo, principalmente no 

tocante aos critérios estabelecidos na contratação do crédito e na previsão das 

contrapartidas à serem apresentadas pelo poder público. Neste sentido o 

programa Monumenta do Governo Federal, sob a execução do Ministério da 

Cultura, desempenha um papel importante, pois visando a preservação de 

edificações reconhecidas por seu valor histórico-cultural, vai se articular às 

iniciativas anteriores, constituindo-se num vetor importante na valorização da 

área. 

O programa Monumenta passou a ser articulado com o BID, objetivando 

o financiamento de projetos de revitalização de centros urbanos considerados 

reconhecidos pelo valor histórico. O Governo Federal, que já recebia verbas 

culturais do BID desde 1996, assinou contrato de financiamento que 

possibilitou a ampliação do Monumenta no ano de 1999, ocasião em que 26 

cidades aderiram ao programa, entre elas São Paulo (FERNANDES; JAYO, 

2017). 

Com a sedimentação desse modelo, as cidades foram gradualmente 

abandonando as políticas desenvolvidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN), dedicando-se a estruturar  projetos de 

revitalização com o intuito de atrair investidores. .  

Observa-se que as gestões que precederam à da petista (Paulo Malluf / 

Celso Pitta - 1993 à 2000), via de regra, concentraram esforços em transformar 

o centro da cidade em um ambiente amistoso aos investimentos privados. Para 

isso, receberam apoio incondicional do governo federal, que se traduziu na 

liberação de recursos. Todavia, se por um lado esse modelo foi capaz de 

potencializar, mesmo que parcialmente, a vocação cultural da área; por outro 

não conseguiu resolver os problemas sociais da população local, 

principalmente dos habitantes de cortiços (FERNANDES; JAYO, 2017).  

Neste ponto, não se trata de estigmatizar o mercado como um mal em 

si. “Entende-se que também o mercado é prática histórica e matriz geradora do 

processo cultural”. O que muitas vezes não é posto em discussão é a maneira 

como o poder público se torna o garantidor do patrimônio público à iniciativa 

privada em forma de mercadoria, colocando o bem coletivo no mesmo patamar 
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dos produtos de consumo. (MOTTA, 2000). 

É importante dizer que a gestão Suplicy não abandona a lógica de 

parceria com a iniciativa privada. Na verdade a principal diferença reside na 

simples incorporação de novos atores no debate da intervenção, que 

obviamente resultou em mudanças no desenho do projeto.(CYMBALISTA et 

al., 2008.)  

Assim, na esteira dos movimentos entre Governo Federal e instituições 

financeiras, Marta Suplicy é eleita no ano de 2000 prefeita da cidade de São 

Paulo, tendo à frente todos os problemas ligados ao centro e um modelo de 

negócio já estabelecido em condições pró-mercado. É justamente neste 

aspecto que reside a diferenciação entre projetos; pois se de um lado o 

discurso do embelezamento resulta na intervenção sobre espaço público 

somente sob a forma de restauro das edificações tidas como históricas, por 

outro, Marta decide somar à viabilidade desta intervenção a garantia do direito 

de moradia. 

Do ponto de vista técnico, havia a convicção de que o centro precisava 

ser melhor aproveitado, principalmente por ser uma área dotada de infra 

estrutura pronta e disponível, intensificando o uso habitacional se valendo dos 

imóveis vazios ou subutilizados. Ou seja, “a formulação e implantação de um 

plano para o centro, seguindo tais diretrizes, era uma das prioridades da 

política urbana do governo Marta”. (CYMBALISTA, p. 25, 2008). 

O resultado foi o lançamento do programa “Reconstruir o Centro” já no 

primeiro ano de mandato. O programa visava em primeiro lugar a 

descentralização administrativa, fortalecendo as gestões regionais com a 

criação de subprefeituras. Objetivamente o intuito era munir essas 

subprefeituras com orçamento próprio, técnicos e condições de desenvolver 

políticas locais. Desta forma, a prefeitura municipal conseguiu aproximar o 

diálogo entre administração pública e população local, principalmente levando 

em conta os pleitos por moradia. (CYMBALISTA, 2008). 

De fato, para gerir uma cidade com as dimensões de São Paulo, se faz 

necessário estabelecer hierarquias administrativas, pois a descentralização 

também é capaz de afinar a comunicação entre a prefeitura e as demandas 

locais. Entretanto, a lei 13.399/2002, sancionada para criar subprefeituras, 

estabelece uma autonomia relativa, pois deixa à cargo das equipes técnicas 
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um conjunto de atribuições, mas ao mesmo tempo atrela sua atuação ao 

governo central, conforme ênfase do caput do artigo 3º. 

 
A Administração Municipal, no âmbito das Subprefeituras, será exer-
cida pelos Subprefeitos, a quem cabe a decisão, direção,gestão e o 
controle dos assuntos municipais em nível local, respeitada a legis-
lação vigente e observadas as prioridades estabelecidas pelo Poder 
Executivo Municipal (SÃO PAULO, 2003). 
 

Na mesma direção, o artigo 5º da respectiva lei também estabelece as 

atribuições das subprefeituras, mas sempre limitada obviamente, não somente 

ao limite territorial, mas principalmente às “atribuições dos órgãos do nível cen-

tral”, reforçando ainda este aspecto em parágrafo único e elencando os incisos 

em que essa subordinação torna-se vinculada. 

 
As diretrizes mencionadas nos incisos III, IV, VI e VIII deste artigo se-
rão fixadas pela instância central de governo, mediante elaboração 
de políticas públicas, coordenação de sistemas, produção de infor-
mações públicas e definição de política que envolva a região metro-
politana, ouvidas as Subprefeituras (SÃO PAULO, 2003). 

  

Ao mesmo tempo, é importante ainda ressaltar que mesmo estabele-

cendo uma “autonomia vigiada”, esse passo foi condição imprescindível para 

estabelecer mecanismos de participação e controle social, principalmente no 

que tange à autonomia para criar um caminho próprio, o que possibilitou a a-

proximação entre uma esfera administrativa e os movimentos sociais atuantes.  

Outro aspecto a ser valorizado, pelo menos na intenção, foi a dotação 

orçamentária própria da subprefeitura, conferindo autonomia para utilizar em 

despesas operacionais, assim como permitiu que as subprefeituras participas-

sem da elaboração da previsão orçamentária do município. Além disso, disci-

plinou que o orçamento municipal deveria ser apresentado em função das de-

mandas das 31 subprefeituras. Mesmo que isto não tenha se configurado em 

prática e ainda sofrido retrocessos, é importante notar a tentativa de democrati-

zação da distribuição dos recursos municipais. 

 

 

3.1 Morar no Centro 

 

No conteúdo do projeto em questão elaborou-se uma proposta com com 



45 

 

destaque para a moradia de interesse social na região, denominando o projeto 

“Morar no Centro”. A partir do cronograma estabelecido pela Secretaria de 

Habitação (SEHAB), o projeto duraria 48 meses. Na época, estimava-se que o 

valor total do projeto seria de 15,4 milhões de euros. Neste montante, a UE en-

traria com 7,5 milhões e a PMSP com 7,9 milhões. A execução de todo o proje-

to contaria com a participação de entidades não-governamentais e instituições 

privadas. (INSTITUTO PÓLIS, 2008). 

Em relatório publicado no ano de 2008 pelo Instituto de Estudos, Forma-

ção e Assessoria em Políticas Sociais (INTITUTO PÓLIS, 2008), encontramos 

descrito o Projeto de Inclusão Social Urbana, da então prefeita Marta Suplicy: 

 
“O Morar no Centro estava atrelado às diretrizes da política habitaci-
onal para a região central. Propunha a promoção de habitação social 
nessa região, aproveitando a infra-estrutura instalada - rede de 
transporte público e equipamentos sociais. Buscava, dessa forma, 
enfrentar a vacância imobiliária da região e a precariedade das con-
dições de moradia, principalmente nos cortiços, garantindo a 
permanência e o acesso da população de baixa renda a região cen-
tral.” (INSTITUTO PÓLIS; p. 8, 2008)  
  

O projeto estabelecia uma longa lista de ações que envolvia a totalidade 

dos atores que ocupavam aquele espaço. Visando aproximar as ações da pre-

feitura com a realidade de quem permanece no lugar, foram criados os “Perí-

metros de Reabilitação Integrada do Habitat” (PRIH), que comportariam as polí-

ticas públicas com a participação dos movimentos sociais e segmentos organi-

zados da sociedade civil. Objetiva-se com isto a incorporação das demandas 

de diversos grupos. 

 

O Programa dos Perímetros, inspirado em iniciativas de reabilitação 
de áreas históricas com inclusão social na França, Portugal e Itália, 
envolve áreas delimitadas nos bairros centrais de São Paulo que se 
caracterizam pela degradação do espaço urbano com concentrações 
de cortiços, imóveis subutilizados e moradias precárias (INSTITUTO 
PÓLIS, p. 12, 2008). 
 

Nesses perímetros, a PMSP buscava articular várias frentes de atuação, 

entre elas, produção habitacional, reforma de cortiços, reestruturação do patri-

mônio histórico, melhoria dos equipamentos, ampliação de áreas verdes e me-

lhoramento de espaços para as atividades comerciais. (FORUM CENTRO VI-

VO, 2006). Dentre as múltiplas ações em conjunto com os moradores e usuá-
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rios, ressalta-se as reformas dos cortiços Imoroty, Casarão do Carmo, Vila 25 

de Janeiro, Eiras Garcia e Pedro Fachini. Com excessão do cortiço Pedro Fa-

chini, todas as outras iniciativas começaram a ser implementadas na gestão 

Luiza Erundina (1989-1992), mas ficaram paralisadas por quase dez anos, pois 

as gestões que à sucederam não executaram um programa habitacional para o 

centro. (GATTI, 2011). 

Afim de que os PRIH tivessem efetividade, por intermédio do Decreto 

44.401/2004, a prefeitura criou os Comitês de Reabilitação, compostos por re-

presentantes do poder público e da sociedade civil, dentre eles, moradores, 

trabalhadores, movimentos sociais, cooperativas, estabelecimentos industriais, 

representantes do comércio, do setor de serviços, enfim, todos que atuam nos 

PRIH. Suas atribuições estavam elencadas no artigo 3º deste decreto, dentre 

elas, destaca-se a contribuição para a “elaboração e implementação do Plano 

Integrado de Intervenção”, que deveria propor soluções para as problemáticas 

do centro, cada qual adequada à realidade dos grupos que mencionamos. 

(SÃO PAULO, 2004). 

Além disso, conforme estabeleceu o artigo 5º e seus incisos, o Comitê 

de Reabilitação era composto por 18 (dezoito) vagas, divididas da seguinte 

forma: 

 

I - 9 (nove) representantes escolhidos entre moradores, trabalhado-
res no bairro, organizações sociais, movimentos sociais, cooperati-
vas, estabelecimentos industriais, prestadores de serviços e comer-
ciantes, sendo: 

a) 4 (quatro) representantes de moradores, sendo, pelo 
menos um deles, proprietário de imóvel na área; 
b) 2 (dois) representantes de cooperativas, estabeleci-
mentos industriais, prestadores de serviços e comercian-
tes instalados nos limites do PRIH; 
c) 2 (dois) representantes de entidades e organizações 
com objetivos sociais com atuação na área do PRIH; 
d) 1 (um) representante de movimentos sociais por mora-
dia com atuação na área do PRIH; 
II - 7 (sete) representantes da Subprefeitura onde se loca-
liza o PRIH, lotados nas respectivas Coordenadorias; 
III - 2 (dois) representantes indicados pelo Secretário da 
Habitação e Desenvolvimento Urbano dentre servidores 
da SEHAB e da COHAB. (SÃO PAULO, 2004). 

 

Assim, ao observarmos a legislação produzida no período, pudemos 

perceber o nível de interesse da gestão na participação da sociedade civil. De 
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certa forma, os projetos de intervenção propostos para o centro de São Paulo, 

invariavelmente oscilam na seguinte dinâmica: ora negociam com as pessoas 

que pertencem ao centro, ora impõem uma transformação do espaço que não 

contempla seus pleitos. Das 18 vagas disponíveis em cada Comitê de Reabili-

tação, a presença de 9 representantes escolhidos pelos grupos que seriam di-

retamente implicados numa futura intervenção, aponta para o fato de que a 

gestão da PMSP buscava conciliar a agenda social e econômica. Portanto, na 

medida em que buscava parcerias com o capital privado e aporte de recursos 

junto às instituições financeiras internacionais, dialogava com os atores uma 

destinação social à esses recursos.   

   

 

3.2 A dificuldades enfrentadas 

 

Todavia, nota-se que há uma distância entre a elaboração e a definitiva 

execução do projeto. Todo o processo de realização das consultas públicas, 

regularização junto aos órgãos de fiscalização e controle, além dos procedi-

mentos burocráticos próprios da administração pública, diminuíram considera-

velmente o alcance dos objetivos traçados no curto espaço de uma gestão mu-

nicipal.  

Vale ainda lembrar que os PRIH só foram instituídos por decreto munici-

pal em 19 de fevereiro de 2004, ou seja, a pouco menos de 8 meses do térmi-

no do mandato. Os Comitês de Reabilitação que atuariam nos PRIH eram de 

importância central para o debate a respeito das intervenções naquele espaço.  

Se observarmos a cena política, embora a gestão municipal tenha avan-

çado na elaboração de políticas de mobilidade urbana e educação,  uma exe-

cução mais incisiva das políticas habitacionais dependeria da reeleição para 

um segundo mandato. Acrescenta-se ainda o impasse da liberação definitiva 

da verba pela UE, haja vista que até o final de 2004 o recurso ainda não havia 

sido disponibilizado de forma integral. (INSTITUTO PÓLIS, p. 14, 2008).  

Todavia, à semelhança do atual momento político brasileiro, a polariza-

ção do debate e a atribuição dos problemas históricos da cidade à um campo 

ideológico gerou uma espécie de sentimento anti-PT. Do ponto de vista estra-

tégico, estavam dadas as condições ideais para que a oposição política inter-
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rompesse o planejamento baseado em 2 mandatos, o que de fato de concreti-

zou. 

 

3.3 Gestão Fernando Haddad 

 

Em relação à gestão de sua correligionária, Haddad ampliou a inclusão 

pela via da habitação, porém adensando à idéia da devolução da dignidade pe-

lo método “housing first”6, o trabalho e a renda do beneficiário. Entretanto, é 

importante dizer que na mesma direção de Marta, retoma o tema da revitaliza-

ção do centro pela via da inclusão dos grupos que ali estavam. No curso da 

pesquisa que fizemos, considerando o material de imprensa disponível no pe-

ríodo da gestão Haddad, assim como as notícias oficiais veiculadas no site do 

município, não encontramos nenhuma alusão ao Monumenta ou a captação de 

empréstimos internacionais para o projeto de requalificação do centro, o que já 

não se pode dizer do caminho feito por Marta. Levando em conta as ações ob-

servadas, aparentemente a gestão Haddad propunha uma transformação pro-

cessual do centro baseado num arranjo político-econômico que resultasse na 

democratização gradual do uso daquele espaço.  

Desta forma, assim como a gestão Marta, Haddad sinaliza aos agentes 

imobiliários que a política adotada pela PMSP estabelecerá limites à livre ex-

pansão dos empreendimentos. No início de 2013, Haddad afirma que a política 

habitacional para o centro será baseada no modelo de Parceria Público-

Privada (PPP), aplicando o programa do governo federal “Minha Casa Minha 

Vida” nas Zonas Especiais de Interesse Social  (ZEIS) estabelecidas pela legis-

lação municipal. (PREFEITURA..., 2013). 

O programa elaborado pela gestão que precedeu Haddad (Ser-

ra/Kassab) previa a transferência à iniciativa privada a gestão e 45 quadras do 

centro, além do direito de desapropriar e demolir, sem procedimento adminis-

trativo público, aproximadamente 50% do perímetro estabelecido no projeto. O 

                                                 
6
 Método desenvolvido nos EUA com a finalidade de recuperar pessoas em estado de ex-

trema vulnerabilidade social. Aplicado à pessoas em situação de rua, oferece imediata habi-
tação individual ao invés de destinar essas pessoas à abrigos públicos. Aonde o método foi 
implementado observou-se a diminuição da mendicância, do uso de entorpecentes, redução 
de crimes e retorno ao trabalho remunerado. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/01/prefeitura-de-sp-afirma-que-projeto-nova-luz-e-tecnicamente-inviavel.html
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projeto tal qual proposto na íntegra sofreu um redesenho que frustrou as inves-

tidas dos agentes imobiliários. Outra medida que sinalizou uma mudança de 

rumos no trato com o espaço público foi a interrupção da venda de Certificados 

de Potencial Construtivo (CEPACs) nas imediações das avenidas Brigadeiro 

Faria Lima e Jornalista Roberto Marinho (ZANCHETTA; GALLO, 2012). 

A gestão Haddad, assim como de Marta, procurou estabelecer uma polí-

tica pública baseada na garantia de direitos, gerando assim uma retomada do 

processo de diálogo com os diversos grupos implicados no centro. Para efeitos 

da pesquisa, dentre os programas implementados por essa gestão escolhemos 

dar ênfase ao que mais se comunicou com os da gestão Marta, denominado 

“Braços Abertos”. 

Embora nossa ênfase tenha se deslocado de uma questão habitacional 

para um programa de saúde pública, é importante ressaltar que os dois encon-

tram-se imbricados. A cracolândia, da mesma forma pode ser enxergada como 

um problema social, para outros atores ela contribui na desvalorização dos i-

móveis da região, aumentando assim o poder de negociação dos especulado-

res imobiliários. 

A busca por novos campos do acumulação pelo setor imobiliário, quan-

do articulada a financiadores internacionais, encontra nos sítios históricos uma 

excelente oportunidade de negócios. O abandono dessas áreas históricas, as-

sim como o aumento da violência e da degradação social (como é o caso da 

cracolândia) produziu um estoque de terras e imóveis baratos que geram eufo-

ria nos investidores, principalmente quando movidos por um urbanismo público 

pró-mercado. O movimento de suburbanização que precede o retorno decapital 

ao centro, segundo Smith (2006)  ocasiona o 7“rent gap”. 

Neste sentido, ao mesmo tempo em que os investidores se interessam 

em adquirir terrenos por baixos preços, esperam como contrapartida uma inter-

venção que afaste da região todos os elementos que geram sua degradação. 

Ainda que do ponto de vista hipotético, quando analisamos as ações da gestão 

municipal e os movimentos do mercado imobiliário, podemos inferir que a dialé-

                                                 
7
 Termo cunhado por Neil Smith para explicar a disparidade do valor do solo agregado de 

infra estrutura, provocado pela pauperização intencional dos centros urbanos, garantindo 
assim, lucros exponenciais no retorno do capital imobiliário por ocasião da implementação 
de políticas públicas de requalificação. 
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tica produzida por esses atores influi diretamente no processo de gentrificação 

da área. É aqui que o programa “Braços Abertos” colide frontalmente com o 

capital imobiliário. 

O programa “Braços Abertos” é fruto direto do “Plano Intersetorial de Po-

líticas Sobre o Crack, Alcool e Outras Drogas” desenvolvido por uma equipe de 

técnicos, profissionais e intelectuais atuantes em diversas secretarias. Confor-

me consta no lançamento do plano pela PMSP, descreve-se como objetivo ge-

ral: 

 

“Estruturar e organizar a rede de serviços de prevenção, tratamento 
e acolhimento do município de São Paulo destinadas aos cuidados 
com usuários de substâncias psicoativas, baseando-se nas diretrizes 
do SUS, SUAS e Direitos Humanos.” (SÃO PAULO, 2017). 

 

A implantação do Programa Braços Abertos, estruturada pelo Grupo E-

xecutivo Municipal (GEM), se deu à partir da adesão do município ao programa 

federal “Crack é Possível Vencer”. Como resultado da adesão, o governo apa-

relhou a Polícia Militar com novas viaturas e motocicletas com o intuito de mo-

nitorar com mais eficiência a atuação de criminosos, principalmente os ligados 

ao tráfico ilegal de entorpecentes. Tal adesão também resulta em uma diretriz 

mais ostensiva no combate a criminalidade, demonstrando que o braço policial 

também atuaria na assistência ao dependente químico, principalmente no que 

diz respeito à vulnerabilidade dos usuários em relação aos traficantes.  

Todavia, a ação policial estava condicionada ao programa social desen-

volvido e implementado pelo GEM, constituído por uma vasta equipe multidis-

ciplinar das secretarias municipais. Por fim, a ação da polícia estaria concen-

trada na desarticulação da influência que o crime organizado poderia exercer 

sobre os usuários (SÃO PAULO, 2017).   

Em entrevista concedida à Associação Brasileira Multidisciplinar de Es-

tudos Sobre Drogas (ABRAMD), Myres Maria Cavalcanti, coordenadora do 

GEM e do programa “Crack é Possível Vencer” para  município de São Paulo, 

afirma explicitamente que a proposta do GEM era “garantir intervenções e uma 

política de garantia de direitos, diferente do que vinha sendo realizado nos 

anos anteriores, onde ações policiais eram constantes”; demarcando o terreno 

de uma política social, distinta das atitudes repressivas . (ABRAMD, 2016, grifos 
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nossos). 

Para entendermos melhor o programa Braços Abertos, é necessário não 

somente considerar o planejamento público, mas também sua aplicação. Me-

lhor dizendo, via de regra, programas públicos bem sucedidos resultam de a-

ções que estão diretamente ligadas à ação local, que por sua vez, quando a-

companhadas por profissionais adequados, também resultam em dados objeti-

vos que permitem um desenho da eficiência. Dito isto, é somente a partir da 

instalação do Ponto de Apoio da rua Helvétia nº 64 (em 22 de junho de 2013) 

que podemos inferir sobre a eficiência do programa, tendo como base os da-

dos fornecidos pelo servidores que atuaram na região. 

Cavalcanti revela que as bases teóricas do programa são inspiradas no 

conceito housing first, tendo como ponto de partida  experiências positivas em 

outros países com problemas semelhantes aos nossos. Parte-se do pressupos-

to de que o lugar de moradia dignifica o indivíduo a ponto de ajudá-lo na recu-

peração da saúde mental/emocional. Segundo ela, dependentes químicos que 

sobrevivem à muito tempo na rua, em geral, quando inseridos em condições 

mínimas de habitação, apresentam uma considerável diminuição no consumo 

de drogas (ABRAMD, 2016).  

Ressalta-se ainda a importância da “baixa exigência”, pois os beneficiá-

rios podem usufruir da habitação social sem a obrigação da abstinência total. 

Essa medida ajuda o usuário a controlar o consumo, diminui consideravelmen-

te sua vulnerabilidade, tanto em vista do traficante quanto em relação à possi-

bilidade de se tornar morador de rua. Estima-se que cerca de 40% dos que 

compõem o fluxo de usuários à céu aberto encontram-se em situação de rua, o 

que justificaria a ligação entre política de saúde e habitação (BASTOS et al., 

2014)   

Cavalcanti afirma que nos lugares onde o housing first foi executado, 

observou-se também uma notável queda nas ocorrências policiais, nas chama-

das de ambulância e em casos de desordem urbana (ABRAMD, 2016). 

Se voltarmos ao programa, percebemos que a fala de Cavalcanti coinci-

de com a meta estabelecida pelo GEM na ocasião da publicação do Plano In-

tersetorial. Aqui, percebemos que a questão da moradia tornou-se a “espinha 

dorsal” do programa, evidenciada entre as metas estabelecidas para o ano de 

2016. Leia-se: 
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“Articular com a Secretaria da Saúde e da Assistência Social a 
implementação de Hotéis de Conforto, para pessoas em situ-
ação de rua, com certo grau de autonomia, depois da cons-
trução de um Projeto Terapêutico Singular e de estar em a-
companhamento e tratamento em CAPS. Estes usuários serão 
encaminhados por agentes sociais, de saúde e funcionários 
dos Serviços, onde os mesmos fazem tratamento. Articular 
com a SMADS para que esta população possa se beneficiar do 
Aluguel Social” (SÃO PAULO, 2017). 

 

Nota-se que o sucesso da política pública está escorado na aproxima-

ção entre a gestão e as reais demandas dos grupos locais. Obviamente que no 

curso das ações, ajustes foram feitos, estratégias revistas e abordagens reela-

boradas, mas sem a instalação do Ponto de Apoio da rua Helvétia, provavel-

mente a execução seria frustrada. O programa Braços Abertos tornou-se um 

desdobramento do que já estava sendo realizado, experimentado e, conse-

quentemente, aderido pelos habitantes da Luz. 

Quanto ao perfil dos usuários cadastrados, a prefeitura aponta: 

Dos 453 cadastrados hoje no programa, 286 são homens e 167 
mulheres. Desse total, há seis adolescentes e 30 crianças. En-
tre os beneficiários, 290 são do município de São Paulo, 63 de 
outras cidades do estado de São Paulo, 99 de outros estados e 
um estrangeiro. As equipes de assistência social estimam que 
cerca de 70% chegaram a passar pelo sistema prisional.  Cinco 
têm ensino superior completo e outros nove, incompleto. 70 
completaram o ensino médio, e outros 13 não foram alfabetiza-
dos (SÃO PAULO, 2015). 

 

No tocante à renda gerada pelos serviços diários prestados pelos usuá-

rios,  a coordenação do programa afirma que logo na primeira semana de im-

plementação do “Braços Abertos”, foram injetados R$ 36.000,00 em pagamen-

tos. Esse recursos foram responsáveis pelo aumento do movimento no peque-

no comércio local. As pessoas que antes estavam à parte da economia local, 

passaram a compor a circulação de mercadorias, gerando  “trocas afetivas com 

a comunidade local”. Segundo relatos de profissionais que atuavam no pro-

grama, era de conhecimento público que parte da pequena renda dos usuários 

era gasta na compra de produtos de limpeza, higiene pessoal, roupas, etc. Se-

gundo Cavalcanti, “de diversas formas se produziu uma capacidade de poupar, 

de fazer projeções, gerando perspectiva de futuro” (ABRAMD, 2016). 

De certa forma, o fortalecimento de pequenas atividades comerciais a-
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través de investimento público, entra em conflito com as estratégias do merca-

do imobiliário para a região. A tendência do mercado é sempre segmentar o 

público, selecionando através da prática de preços que limitam não somente o 

acesso aos imóveis, mas também à produtos e serviços diferenciados. Quando 

o urbanismo público apresenta acordos sem restrições ao capital privado, natu-

ralmente dispara o processo de  gentrificação e homogeneização do espaço. 

O programa “Braços Abertos” aparentemente se configurou uma alterna-

tiva mais eficaz, primeiramente porque propunha fixar as pessoas no território, 

mas também por dispensar soluções higienistas para o problema. Segundo 

dados informados pela Prefeitura Municipal, publicados em forma de relatório 

no dia 16 de janeiro de 2015, apresentados como resultados após 1 ano de 

programa, antes do projeto ser implantado a Luz contava com um fluxo diário 

de 1500 usuários de drogas. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirma 

que o fluxo de usuários deixou de ter uma característica nômade, se concen-

trando apenas na região da Alameda Cleveland com a Rua Helvétia e passan-

do a abrigar cerca de 300 pessoas por dia, ou seja, registrando uma redução 

de 80% nos últimos 12 meses (SÃO PAULO, 2015). A situação hodierna das 

pessoas que ali permaneciam precisava ser tratada com a devida complexida-

de, ou seja, condicionada à precedentes de natureza histórico-sociais, com 

medidas de longo alcance e que desse àquelas pessoas possibilidades reais 

de ascenção social. 

Curiosamente o impacto gerado pelo programa não se deu apenas no 

âmbito do bem estar individual e da melhora no pequeno comércio, mas tam-

bém na diminuição da periculosidade. A Polícia Militar informou que os roubos 

de veículos caíram 80% e o furto de pessoas 30% em relação ao ano anterior. 

A secretaria de segurança ainda informou que houve um aumento de 83% no 

número de prisões por tráfico de entorpecentes (SÃO PAULO, 2015). 

O relatório publicado pela PMSP um ano após a implementação do pro-

grama, em linhas gerais revela os números abaixo: 

 

453 beneficiários cadastrados; 
54 mil atendimentos de saúde aos dependentes químicos; 
599 atendimentos odontológicos; 
21 beneficiários em processo de autonomia e trabalhando fora 
do programa; 
321 trabalhando no serviço de varrição de ruas e limpeza de 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/programa-de-bracos-abertos-completa-um-ano-com%2523ad-image-0
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/programa-de-bracos-abertos-completa-um-ano-com%2523ad-image-0


54 

 

praças; 
490 pessoas conseguiram novos documentos; 
Redução de 80% no fluxo de usuários a longo dos últimos 12 
meses; 
2.486 pedras de crack apreendidas pela Guarda Civil Metropo-
litana (SÃO PAULO, 2015). 

 

Em função dos resultados positivos, a PMSP chegou a anunciar a ex-

pansão para mais 6 regiões da cidade. O objetivo era basicamente reproduzir a 

política de redução de danos, garantindo acesso sob a lógica da baixa exigên-

cia e incluir pessoas pela via da moradia, alimentação, trabalho e renda. Na 

ocasião do anúncio, a secretária de Assistência Social relatou que desde a im-

plantação do programa (janeiro de 2014), já havia cadastrado 798 dependen-

tes. Segundo ela 344 haviam deixado o programa, ou seja, algo em torno de 

40%. Todavia, ressalta que o sucesso do programa não pode ser medido con-

siderando os casos de abandono. Para Luciana Temer,  

 
"não é possível calcular a rotatividade de beneficiários, 
pois existem diversos fatores, entre eles está a volta a 
reunião familiar, a transferência para programas mais a-
vançados, impedimentos sociais, psicológicos, familiares 
e de saúde, entre outros” (SANTIAGO, 2015). 

.  
Conclui-se portanto que existe um paralelo entre as gestões municipais 

de Marta e Haddad, indicando assim uma categoria político-ideológica identifi-

cada por políticas públicas que visavam garantir direitos. No capítulo seguinte, 

buscaremos evidenciar o mesmo paralelo nas gestões de José Serra e Gilberto 

Kassab (Serra/Kassab) e com breves apontamentos à respeito do que prelimi-

narmente se pode observar na gestão de João Dória Jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/05/sp-ira-expandir-programa-de-ajuda-usuarios-do-crack-para-mais-6-bairros.html
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4 GESTÕES SERRA-KASSAB, KASSAB E BREVES APONTAMENTOS SOBRE 

JOÃO DÓRIA 

 

Neste capítulo abordaremos a transição da gestão Marta Suplicy para a 

gestão José Serra (PSDB) no ano de 2004/2005. Trataremos também das mu-

danças de estratégia administrativa sobre o território, da desarticulação das es-

feras de participação popular, assim como da aproximação entre poder público 

e agentes imobiliários através do Programa Nova Luz. 

Em função da escassez de documentos oficiais disponíveis, nos basea-

mos no relatório produzido pelo Fórum Centro Vivo entitulado “Violações de Di-

reitos Humanos no Centro de São Paulo: propostas e reivindicações para polí-

ticas públicas” e no documento em forma de parceria entre Instituto Pólis e Ca-

re Brasil intitulado “Controle Social de Políticas Públicas no Centro de São Pau-

lo: o financiamento do BID à Prefeitura Municipal de São Paulo”. Para tanto 

também levaremos em consideração as notas oficiais publicadas na página da 

PMSP, material de imprensa disponível e publicações no meio acadêmico. 

Neste capítulo, também decidimos agrupar as gestões de Serra/Kassab 

e Dória em virtude da aproximação com as demandas dos agentes imobiliários. 

Buscaremos aqui os pontos em comum entre as intervenções propostas para o 

Centro por estes governos e em que elas se diferenciam das administrações 

petistas.  

Do material que analisamos, pudemos à princípio apreender as constan-

tes tentativas de retirar do centro os grupos que, em sua visão, degradam a 

paisagem e impedem que a região se torne atrativa aos investimentos das 

construtoras.  

 

4.1 O começo da Gestão Serra 

 

Levando em conta a polarização dos debates nas eleições municipais de 

2004 e as constantes trocas de acusações entre Marta Suplicy (PT) e José 

Serra (PSDB) no curso de suas campanhas, estava previsto que uma mudança 

de gestão significaria a interrupção imediata do programa “Morar no Centro”. 

Mais adiante, veremos que isto se confirma com a extinção dos PRIH de esva-

ziamento dos Comitês de Reabilitação, importantes mecanismos de participa-
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ção e controle social. 

Em 2005, José Serra assume o comando da prefeitura e passa a impri-

mir uma outra lógica de gestão do território. Neste sentido, constata Instituto 

Pólis:  

“os materiais produzidos pela gestão anterior foram em grande 
parte desconsiderados, bem como as instâncias de participa-
ção que haviam sido mobilizadas, principalmente na região da 
Luz onde o processo estava mais avançado” (INSTITUTO PO-
LIS, p. 15, 2008).   

 

Desta forma, mais uma vez, fica evidente um aspecto comum na admi-

nistração pública brasileira, que é a descontinuidade dos projetos. Invariavel-

mente, a mudança de gestão e o acirramento da polarização, sem uma refle-

xão que permita o aproveitamento do trabalho já realizado, resulta na destrui-

ção total do caminho percorrido, não importando a metodologia aplicada ou e-

ventuais resultados positivos. Para além de uma questão de campo ideológico, 

esta é uma marca do “modo de fazer política” no Brasil. Qualquer tipo de apro-

veitamento das iniciativas herdadas de outra gestão, não constituem reconhe-

cimento de ganho para a população, ao contrário, são demonstrações de fra-

queza política ou falta de criatividade para impor um projeto melhor. Essa in-

constância produz ineficácia e serve como subterfúgio para que outros grupos 

sejam beneficiários de ações governamentais.   

Contudo, deve-se considerar que não se trata unicamente de uma mu-

dança de idéias ou de projetos que desconsideram a vontade política dos dire-

tamente implicados. Para além disso, trata-se da adoção de uma nova orienta-

ção com o intuito de beneficiar outros atores. Ao observarmos a gestão com-

partilhada Serra-Kassab, nota-se que os movimentos adotados caminham em 

harmonia com empresários do ramo imobiliário e consumidores de renda mais 

alta. 

Tal traço da política brasileira percebe-se já no início da gestão Serra em 

março de 2005, por ocasião de uma ação policial com o objetivo de “sanear” a 

região, denominada “Operação Limpa”. Com amplo apoio do então Governador 

Geraldo Alckmim (PSDB), participaram da operação 220 policiais militares, re-

sultando em diversas prisões, desmonte de barracas, fechamento de parte do 

pequeno comércio e dispersão de comerciantes informais. Registraram-se 

também cenas de violência cometidas por policiais militares e membros da 
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guarda civil metropolitana contra dependentes de crack, pessoas em situação 

de rua e prostitutas. A prefeitura mascarou estes dados apresentando um ba-

lanço positivo em que aponta o número de 496 crianças recolhidas para casas 

de acolhida durante a semana da operação. Uma semana depois, 414 já esta-

vam de volta às ruas (MIENA, 2005). 

Em virtude da ênfase na ação policial e do caráter higienista dessa ação, 

o resultado obtido fora exatamente o mesmo que se verificaria nas ações futu-

ras: a modificação do território da cracolândia (FRÚGOLI JUNIOR; CAVAL-

CANTI, 2013). Segundo reportagem da Folha de São Paulo publicada em 07 

de abril de 2005, a cracolândia migrou da rua Mauá (próximo a estação da Luz) 

para a rua Helvétia (próximo à estação Júlio Prestes) (MIENA, 2005). 

É curioso notar que dentro desse contexto, a Guarda Civil Metropolitana 

passou a agir de forma mais repressiva, revelando um novo patamar de violên-

cia institucional, conforme relatório publicado pelo Fórum Centro Vivo (FCV) ao 

se referir à “Operação Limpa”. 

 
Ações como as observadas no despejo da ocupação Plí-
nio Ramos, na Operação Limpa no bairro da Luz e no 
Glicério, além dos espaços públicos em geral, como bai-
xos de viadutos (construção de rampas e muros), praças, 
parques (gradeamento, cercamento e instalação de câ-
meras) e calçadas, têm afetado diretamente o cotidiano e 
a sobrevivência dos grupos mais vulneráveis, como cata-
dores e catadoras de materiais recicláveis, a população 
de rua, crianças e adolescentes em risco, moradores e 
moradoras de cortiços e habitações precárias, trabalha-
dores e trabalhadoras ambulantes, além de profissionais 
do sexo, gays, lésbicas, entre outros e outras (FORUM 
CENTRO VIVO, p.03, 2006) 

 

Neste sentido, a ação de limpeza pela via policial tinha por objetivo não 

somente combater o tráfico e consumo de drogas na região. Para além disso, 

era uma forma de sinalizar aos agentes do mercado imobiliário que a PMSP 

usaria todos os expedientes necessários para remoção dos “empecilhos” ao 

“desenvolvimento” da área central de São Paulo. Para os investidores, era 

condição imprescindível remover do lugar tudo o que levava à sua “degrada-

ção” afim de potencializar vendas, locações e atração de empresas dispostas a 

estabelecer suas cedes naquele espaço. Buscava-se também atrair setores li-

gados a serviços que, dirigidos a consumidores diferenciados, provocaria uma 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0704200517.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0704200517.htm
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gradual substituição de usuários. 

Seja por parte de grupos “progressistas” ou “conservadores”, é importan-

te observar que, do ponto de vista discursivo, qualquer projeto de intervenção 

para as áreas centrais das cidades sempre estarão carregados de apelo social. 

É comum que se ressalte o valor da constituição de 1988 na consagração do 

“Estado de Bem Estar Social”, incluindo aqui a habitação e o direito à cidade. 

Entretanto, mesmo que tais preceitos não se consolidem de modo prático nas 

atitudes governamentais, são evocados em ocasiões de enfrentamento com o 

poder público, indicando a ineficiência do Estado em garanti-los. 

Neste sentido, deve-se notar que a mobilização social gerada pelo pro-

grama “Morar no Centro” trouxe dificuldades a gestão Serra, impedindo-o de 

abandonar imediatamente o que já estava implementado pela gestão Marta. É 

neste sentido que vamos entender sua proposta contida no “Projeto Inclusão 

Social Urbana Nós do Centro”, dirigida ao acolhimento da população mais vul-

nerável do centro. 

Diante disso, o ano de 2005 é marcado pelo abandono do “Morar no 

Centro” não somente no nome, mas também nas suas intenções iniciais. As-

sim, reforçando a aproximação do planejamento da PMSP com as incorporado-

ras, a área de intervenção é redesenhada em função do alto interesse histórico 

para o município, fazendo surgir o projeto Nova Luz.  

Se revisitarmos as primeiras ações de Serra à frente da prefeitura, ve-

remos que o ponto de partida para a viabilidade do Nova Luz era a “readequa-

ção” do Morar no Centro”. Levando em conta o tamanho da intervenção que 

mais tarde seria proposta no Nova Luz, era necessário diminuir os mecanismos 

de controle da sociedade civil. A primeira iniciativa foi transferir o projeto da Se-

cretaria de Habitação (SEHAB) para a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS) - assim como todo e qualquer projeto de re-

abilitação da área central de São Paulo (Município de São Paulo. Portaria 

4205/05 - 24 DE MAIO DE 2005.).  

Tal decisão, isoladamente, já seria suficiente para paralisar o projeto, 

pois mudanças de técnicos, assim como todo o processo de adequação à rea-

lidade de uma outra secretaria requer tempo e ampliação de pessoal.  

Além de realocar a competência para tocar o programa, Serra também 

diminuiu a força dos Perímetros de Reabilitação Integrada do Habitat (PRIH), 
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tanto do Glicério quanto da Luz, impactando diretamente o nível de participação 

social. Cada PRIH tinha por atribuição desenvolver os Planos Integrados de 

Intervenções junto as instâncias de participação. O resultado desse esvazia-

mento foram ações desligadas dos interesses dos grupos que ali permaneciam 

e uma crescente intervenção municipal associada aos interesses de agentes 

do mercado imobiliário (INSTITUTO POLIS, 2008) 

No entanto todas as mudanças já apresentadas não seriam suficientes 

se a região não fosse remodelada física e socialmente para que os novos in-

vestimentos acontecessem. Embora ainda não se tenha realizado completa-

mente, o que se propunha para a região era um plano de demolições dos imó-

veis classificados como “deteriorados”. Sob o argumento da “utilidade pública, 

assim como a abertura de avenidas, tais ações visavam particularmente desti-

nar parte dos terrenos à iniciativa privada” (FORUM CENTRO VIVO, 2006).  

Por outro lado, as ações do governo perdiam legitimidade junto à seg-

mentos da sociedade civil em função da falta de diálogo, haja vista que desde a 

posse no governo, a maior parte das decisões de Serra eram tomadas por de-

creto. Isso também fez aumentar a resistência de intelectuais e técnicos ligados 

aos problemas urbanos e dos movimentos sociais de luta por moradia. Notam-

se ainda constantes reclamações dos movimentos sociais à respeito do trata-

mento que recebiam por parte das autoridades. Segundo eles, suas atividades 

eram criminalizadas e a repressão que recebiam era análoga a dos usuários de 

crack (FRUGOLLI; SKLAIR, 2009) 

Outro elemento de substancial valor é a importância histórica da região 

na identidade da cidade. Desde o século XIX, estendendo-se às primeiras dé-

cadas do século XX, a região da Luz concentrou equipamentos públicos que 

até hoje encontram-se em bom estado de preservação. 

Entre eles, destacamos a Estação da Luz (uma edificação da década de 

20, que abriga um Museu), o Quartel da Luz (que atualmente abriga o policia-

mento militar da ROTA), o Convento da Luz (hoje museu de Arte Sacra), a Es-

tação Júlio Prestes, e os armazéns e escritórios da estrada de ferro Sorocaba-

na (que deixou de ser sede do Dops e atualmente é a Estação Pinacoteca) 

(CORRÊA, 2015). 

Acompanhando essa tendência, o Nova Luz se apresenta como uma es-

tratégia política de sedimentação da região como lugar de consumo cultural, 
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evidenciado no anúncio feito por Serra no dia 28/01/2008 - já como Governador 

- da construção do Teatro da Dança. A reunião aconteceu na Sala São Paulo 

de Concertos - destinada também aos ensaios da Orquestra Sinfônica do Esta-

do de São Paulo (OSESP) -, e nela estavam presentes membros da equipe de 

governo, das secretariam municipais e o prefeito sucessor - também aliado po-

lítico de Serra - Gilberto Kassab. No mesmo encontro também estavam presen-

tes os secretários João Sayad e Francisco Luna, além do subprefeito da Sé 

Andrea Matarazzo (braço direito de Kassab na implementação do Nova Luz), o 

secretário de transportes Alexandre de Moraes, além de presidentes de asso-

ciações, sindicatos de dança, companhias de dança, entre outros. 

Nas palavras do próprio Serra: 

 
“Eu estou muito feliz hoje e fiquei aqui olhando lá a Estação 
Rodoviária de frente. Está lá – ninguém olhou. Eu fiz assim e 
achei que todo mundo ia olhar para ver. Porque lá é que vai ser 
o Teatro da Dança de São Paulo. Nós, no final do ano, desa-
propriamos o local, gastamos cerca de 34 milhões de reais pa-
ra desapropriar a antiga rodoviária, e lá construir o Teatro da 
Dança” (SÃO PAULO, 2008). 
 

No mesmo discurso, Serra ainda segue dizendo, sem meias palavras, 

que além da desapropriação do terreno da antiga rodoviária8, resta ainda de-

sapropriar o pequeno comércio na região, visto assim como um impeditivo à 

realização do projeto. 

 
Isto vai ser feito o quanto antes possível. O problema é 
que tem muitas lojas, então vai haver alguma demora nas 
desapropriações localizadas dentro da área. Mas vamos 
fazer isto o mais depressa possível. E será uma peça 
também, uma parte a mais da recuperação de toda a área 
aqui da Luz, da antiga Cracolândia (SÃO PAULO, 2008). 

 
Este fragmento do discurso serve apenas para exemplificar o que já está 

                                                 

8
 Somando o valor da desapropriação do terreno (R$ 34 milhões) e os honorários pagos ao 

escritório suíço de arquitetura Herzog & de Meuron (R$ 39,6 milhões que a justiça determi-
nou que fossem devolvidos no ano de 2015 e que até agora não se confirmou a devolução), 
o resultado é de aproximadamente R$ 75 milhões de prejuízo aos cofres públicos. 
(http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/11/1703256-governo-desiste-de-erguer-
complexo-cultural-em-terreno-na-regiao-da-luz.shtml)  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/discursos/estado-cria-a-sao-paulo-companhia-de-danca/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/discursos/estado-cria-a-sao-paulo-companhia-de-danca/
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/11/1703256-governo-desiste-de-erguer-complexo-cultural-em-terreno-na-regiao-da-luz.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/11/1703256-governo-desiste-de-erguer-complexo-cultural-em-terreno-na-regiao-da-luz.shtml
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claro nesta lógica de gestão do território, que é enxergar o pequeno comércio 

varejista como um obstáculo, da mesma forma que qualquer grupo que “popu-

larize” o lugar. Diante disso, a questão que se impõe não diz respeito à melho-

ria das condições de vida das pessoas que vivem ali, mas uma estratégia de 

enobrecimento da área afim de que os agentes imobiliários encontrassem me-

lhores condições de investimento. Além do mais, fica evidente que Serra busca 

impor uma visão da cracolândia como página virada. Isto, contudo, não se efe-

tivou, nem pela “Operação Limpa” e nem pelas operações futuras, uma vez que 

até os dias de hoje a cracolândia permanece na região central.  

O não reconhecimento de que ações de caráter higienista não foram su-

ficientes para resolver - ou pelo menos atenuar - o problema da cracolândia, é 

observada em diversos momentos. No ano de 2007, por exemplo, durante en-

trevista cedida ao jornal Folha de São Paulo, Kassab chegou afirmar categori-

camente que a Cracolândia não existia mais. Em suas palavras: “a cracolândia 

não existe mais. Agora é Nova Luz. Ela é realidade”.  A afirmação do prefeito 

estava tão desconectada da realidade que, segundo o jornal, gerou imediata 

desconfiança da platéia, arrancando inclusive risadas de alguns presentes 

(SANTIAGO, 2007).  

A passagem de José Serra pela prefeitura municipal foi rápida; aparen-

temente sua eleição fazia parte de uma estratégia política que o fortaleceria à 

uma possível candidatura ao Planalto. Em março de 2006, aproximadamente 

15 meses após sua posse, entregou carta de renúncia à Roberto Trípoli, que na 

ocasião presidia a câmara de vereadores. Poucos meses depois, ao contrário 

das expectativas, lançou sua candidatura ao governo do Estado, cargo ao qual 

foi eleito no final do mesmo ano. 

Vale aqui, mais uma vez, ressaltar a comparação já feita nesta pesqui-

sa entre este governo e o que lhe antecedeu. Na administração anterior, a ên-

fase se dirigia às políticas sociais capazes de manter no centro seus ocupantes 

mais vulneráveis. Noutro polo de atuação encontra-se o governo Serra/Kassab, 

cujas intervenções propostas buscam mudar não só a paisagem, como o públi-

co que habitaria e frequentaria o centro, disparando processo de gentrificação 

na região.  

Neste governo cresce o destaque dado ao Monumenta. Com a inter-

mediação do Governo Federal, a Prefeitura articulou junto ao BID (Banco Inte-
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ramericano de Desenvolvimento), recursos para intervenções de restauro no 

patrimônio histórico. Este projeto, implementado em várias cidades brasileiras, 

privilegia em São Paulo a região da luz: 

 
Na cidade de São Paulo, a Luz foi a única região receptora de 
políticas com verbas do Monumenta. As reformas da estação e 
do parque da Luz, e a instalação do complexo cultural da Júlio 
Prestes e do Museu de Língua Portuguesa são exemplos de 
melhorias executadas com o financiamento do BID 
(FERNANDES, JAYO, 2017). 

 

Entretanto o plano de intervenção apresentado no “Nova Luz” não resul-

taria somente em obras de preservação do patrimônio histórico das edificações 

no entorno da centenária estação ferroviária. O projeto vai impactar áreas vizi-

nhas, integrando-as a um bolsão de atividades culturais e investimentos imobi-

liário (Figura 14). 

 

Figura 14 - Imagem extraída do plano urbanístico 

 
Fonte: Nova Luz. Projeto Urbanístico Consolidado. 

 

A intervenção na forma como está descrita no PUE se divide em 5 eta-

pas, distribuídas em 180 meses, em que se compreendem o detalhamento do 

projeto, negociações, aprovações legais, aquisições de imóveis, e remembra-

mentos. (PUE, 8-2). Abaixo descreveremos as principais intervenções previstas 

em cada fase, todavia, para os fins da pesquisa, a fase 1 é a que mais nos inte-

ressa. 

Fase 1: primeiras intervenções nos espaços privados, principalmente 

nas quadras cujas propriedades já estaríam “disponíveis”, como estacionamen-

tos, imóveis sem uso e/ou “abrigando atividades pouco expressivas”; embora o 

projeto não ofereça detalhamento sobre a execução, prevê nesta fase o deslo-

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/17.198/6359
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camento de famílias; edificação de equipamentos institucionais em duas qua-

dras já adquiridas pela PMSP no setor Mauá; ampliação de áreas livres na 

quadra 77; execução das obras de infra estrutura na rede de drenagem; cria-

ção de um “passeio cultural” na rua Mauá para gerar melhor acessibilidade en-

tre os equipamentos de cultura instalados na região 

Fase 2: execução das obras das principais praças; construção de em-

preendimentos habitacionais nas ZEIS; construção de empreendimentos priva-

dos no setor Rio Branco, destacando-se um centro comercial na quadra 58. 

Fase 3: construção de um “mini anel viário; redesenho da Avenida Du-

que de Caxias; construção de empreendimentos de uso misto; construção de 

830 unidades habitacionais; construção de uma escola na quadra 75. 

Fase 4: construção do Centro de Entretenimento e Cultura no setor 

Mauá, com galerias comerciais, salas de cinema, teatro, lojas e escritórios; 

reurbanização da rua Santa Ifigênia. 

Fase 5: conclusão das obras de infraestrutura na região; construção das 

últimas quadras residenciais da ZEIS; conclusão das volumetria dos setores 

Rio Branco, Nédias e Triunfo, com a construção das quadras 57, 58, 63, 64, 81, 

88, 93, 82 e 89. 

 

Figura 15 - Foto da planta do faseamento 

 
Fonte: São Paulo, 2011. 

 

É importante relembrar que a captação dos recursos necessários para 

implementar o programa, bem como sua orientação, se faz sem a intervenção 

dos moradores do centro e seus movimentos. Ao final do ano de 2007 o relató-
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rio POLIS aponta para a fragilidade dos mecanismos de controle social em to-

das as etapas do processo. Segundo o relatório,  

 
A situação em que se encontrava o programa no início de 2007 
dificultou o exercício de controle social conforme o planejado - 
um acompanhamento preciso e detalhado de todas as suas e-
tapas, de seu estágio de execução, e dos impactos gerados pe-

lo mesmo. (INSTITUTO POLIS, p. 143, 2008). 
 

Devemos relembrar rapidamente a discussão sobre a importância histó-

rica daquele lugar e suas implicações econômicas. Um discurso que se justifi-

ca, como o de valorização do patrimônio histórico, serve como importante apoio 

para os investimentos e constitui-se fator de legitimação para ações de exclu-

são de parte de sua população. Este caráter aparece já na introdução do Proje-

to Urbanístico Específico (PUE9): .  

 
“Este documento apresenta o Projeto Urbanístico Espe-
cífico da Nova Luz, destacando as soluções para o es-
paço público e identificando regras de ocupação para o 
espaço privado. Trata-se de um plano de uso e ocupação 
do solo que tem como principais objetivos: 
 - Preservação e recuperação do patrimônio his-

tórico;”(PUE, p.  , 2011) 
 

Dentro desta orientação, mencionamos o trabalho de Lia Motta (2000) 

que salienta a adequação das intervenções no espaço urbano ao que define 

como “modelo globalizado”. Em sua visão, o poder público se estabelece como 

produtor de um valor que se aproveita das transformações ocorridas na socie-

dade em função da globalização. Em virtude das novas identidades que sur-

gem por força do mercado de consumo, o patrimônio histórico é tratado como 

um produto, tornando-se mera variável do capital especulativo. Segundo a au-

tora, a padronização do espaço público utilizando sítios antigos da cidade tal 

qual se vê em tendências globais, resulta na ligação entre comportamentos de 

mercado local e acontecimentos de escala mundial (MOTTA, 2000). 

O que se percebe, já naquele momento, é que o projeto “Nova Luz” des-

tinava-se à ocupação da área à um segmento de mercado bastante particular 

                                                 
9
 É importante lembrar que o PUE foi lançado em julho de 2011, ocasião em que José Serra 

já não era mais o prefeito da cidade. 
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que se distingue como “consumidores de cultura”. Noutros termos, havia o inte-

resse em atrair a atenção de setores de uma classe média frequentadora de 

equipamentos de cultura, o que supomos, a traria de volta ao centro, ocupando 

futuros imóveis a serem lançados na região.  

Além disso, o apelo ao consumo visual das edificações históricas pode 

ser evidenciado no corpo do projeto publicado em 2011 pela PMSP, que des-

creve o setor Mauá. 

 
“A Avenida Duque de Caxias, no seu trecho de confluência com 
a Rua Mauá, está sendo transformada em um grande bulevar 
de apoio para os usuários dos equipamentos culturais. O novo 
paisagismo proporcionará uma melhor configuração urbana pa-
ra as edificações históricas e um melhor ambiente de perma-
nência para o público em geral. As calçadas alargadas de pe-
destres oferecem ligação para a Estação da Luz, aos futuros 
empreendimentos da Escola de Ballet e ao centro de entrete-
nimento na quadra 19, um conjunto de teatros, cafés e restau-
rantes adjacentes à nova estação de metrô. Um grande pátio 
interno localizado no centro de entretenimento proporciona su-
porte para a realização de diversos eventos e atividades, tais 
como feiras locais, pequenos concertos, teatro ao ar livre, entre 
outros” (SÃO PAULO, 2011). 

 
Mesmo que antes do governo Serra a região da Luz já abrigasse impor-

tantes equipamentos de cultura como a Pinacoteca do Estado, o Museu de 

Língua Portuguesa e a Sala São Paulo, é com o Projeto Nova Luz que se evi-

dencia naquele lugar uma forma de apropriação do espaço que Magnani (2006) 

chama de mancha. Segundo ele, as manchas são áreas contíguas do espaço 

em que se verificam que a totalidade dos equipamentos ali instalados, predo-

minantemente se destinam a uma determinada atividade. Diante disso, enten-

demos que o Nova Luz tinha por objetivo, dentre outras coisas, consolidar a 

região como mancha destinada ao consumo cultural. Para reforçar esse ponto, 

ainda nas palavras de Magnani, a mancha 

 
“apresenta uma implantação mais estável tanto na paisagem 
como no imaginário. As atividades que oferece e as práticas 
que propicia são o resultado de uma multiplicidade de relações 
entre seus equipamentos, edificações e vias de acesso, o que 
garante uma maior continuidade, transformando-a, assim, em 
ponto de referência físico, visível e público para um número 
mais amplo de usuários (MAGNANI, p.23, 2006) 
 

De outra parte, como vimos, as primeiras ações da gestão Serra, tanto 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/nova_luz/201108_PUE.pdf
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na PMSP quanto no governo do estado de São Paulo, buscam articular cultura 

e investimento imobiliário. Neste sentido destaca uma área vizinha ao projeto. 

 
“A Avenida Rio Branco é um dos principais acessos à 
área. O projeto está propondo a redução do número de 
faixas de rolamento para aumento de calçadas e arbori-
zação além da melhoria na iluminação pública, transfor-
mando o eixo existente em um endereço atrativo para cir-
culação e permanência de pedestres. A Avenida Rio 
Branco concentrará um conjunto imobiliário de alto 
valor, predominando a localização de escritórios co-
merciais com lajes de, no mínimo, 500m2” (SÃO PAU-
LO, 2011, (grifos nossos). 

 

Definitivamente, a ênfase da gestão Serra/Kassab está em alguns fato-

res, dentre eles destacam-se: parcerias públco-privadas benevolentes com às 

ações dos agentes imobiliários; mudança de público frequentador do centro da 

cidade, disparando um processo de gentrificação; estabelecimento do valor his-

tórico do centro através da restauração/reforma de alguns monumentos, pro-

pondo com isso a transformação visual do espaço. 

 

4.2 Mudança de gestor e continuidade de projeto 

 

Em linhas gerais o que se observa no prosseguimento do governo muni-

cipal é o aprofundamento do alinhamento político-partidário entre Estado e Mu-

nicípio. Isto colaborou para o repasse de verbas e o apoio aos projetos já em 

andamento, como o Nova Luz.   

Essa partidarização mostra, de certa forma, a fragilidade po-
lítica na qual estamos inseridos, onde os acordos e alinhamen-
tos são os que regem as decisões políticas, muitas vezes de 
forma distanciada das necessidades reais dos municípios ou 
de prioridades definidas em planos estaduais (INSTITUTO PO-
LIS, 2008, CYMBALISTA, p.51, 2007). 

 

Mantém, desta forma, a ruptura observada no início de 2005 e, com ela, 

o protagonismo do capital financeiro nas intervenções urbanas; o que pode ser 

aferido na contratação de créditos de longo prazo para obras de requalificação. 

Tanto a intenção de dar continuidade ao projeto, quanto a busca por recursos 

junto as instituições financeiras estrangeiras, se intensificaram em fevereiro de 

2006, ocasião em que José Serra e Gilberto Kassab viajaram para Washing-

ton/EUA com o objetivo de garantir a captação desses recursos junto ao Banco 
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Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco Mundial (Bird). Na oca-

sião, Serra tinha por objetivo introduzir Kassab na diplomacia internacional, já 

se preparando para uma eventual transição, que por fim se consolidou no 

mesmo ano.  

O BID foi um dos principais financiadores das obras de expansão de 

trem e metrô na cidade e a reunião realizada com Paul Wolfowitz (presidente 

da instituição) visava ampliar as contratações de crédito que somente com o 

BID já somavam US$ 45 milhões. Na mesma viagem fora realizada uma reuni-

ão com Luis Moreno, presidente do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), com o intuito de dar prosseguimento às negociações 

que envolviam as obras de requalificação do centro (DANTAS, 2006).  

Esse nível de intervenção do capital financeiro, abre uma nova janela de 

acumulação, com a produção de imóveis para a segmentos da população de 

renda alta e média beneficiando as grandes construtoras. Requalificar o centro 

da cidade utilizando como pressuposto sua carga histórico-cultural, aponta para 

uma importante variável, o valor simbólico dos lugares, gerando aquilo que Fe-

atherstone (2007) definiu como o “segundo valor de uso” da mercadoria. Neste 

sentido, a presença de notáveis monumentos históricos converte-se em impor-

tante fator de atração de uma faixa de público que busca no “cultural” sua dis-

tinção social.  

Entretanto, para que o PUE pudesse se materializar, era necessário si-

nalizar ao mercado que a região seria definitivamente higienizada afim de que 

o lugar fosse cada vez mais valorizado. Diante disso, assim como já se verifica-

ra no ano de 2005 com a “operação limpa”, em janeiro de 2012 é deflagrada a 

“Operação Sufoco”. Na ocasião, ficou notória a consonância entre a execução 

do PUE e a ação policial, mais uma vez concentrada nas ruas que abrigavam a 

cracolândia. Novamente, assim como em 2005, a ação também contava com o 

apoio incondicional do governo do estado, porém sob a batuta do novo gover-

nador, o tucano Geraldo Alckmim. De caráter estritamente policial, embora a 

ação tivesse sucesso momentâneo e recebesse anuência da grande mídia, foi 

duramente questionada por movimentos sociais de luta por moradia, técnicos e 

intelectuais ligados à questão urbana. O resultado da ação foi exatamente a 

mesma observada em 2005. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0902200615.htm
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“Como em nada se diferenciou da primeira abordagem o des-
fecho também foi o mesmo, os usuários de crack se dispersa-
ram no território e houve a formação de minicracolândias - in-
clusive na linha férrea da cidade - foram para territórios escu-
sos de qualquer tipo de assistência. Como linha política da sa-
úde, havia há dois anos a Ação Integrada Centro Legal, que a-
través de abordagens de rua visava realizar o trâmite dos usuá-
rios de crack e outras drogas ao Cratod, de modo a efetuar in-
ternações em comunidades terapêuticas para dependentes. 
Vale ressaltar que esse tipo de política em saúde é criticada por 
seu apelo a institucionalização de indivíduos e foi “abandona-
da” por outros países, pois estudos comprovam que se trata de 
gasto público desnecessário diante do número elevado de indi-
víduos que retornam ao uso após a fase de abstinência e re-
clusão” (FORUM POPULAR DE SAÚDE, 2013). 

 
Mais uma vez, nota-se que as tentativas recentes de sanear os proble-

mas da região sempre passarão por ações que envolvem a cracolândia. O lan-

çamento do PUE em agosto de 2011 está intimamente ligado à ação policial de 

janeiro de 2012. Esse aspecto da estratégia que visa transformar o “visual” do 

centro, normalmente deságua violência policial. Nesta lógica, os grupos que ali 

permanecem são identificados como um impeditivo ao desenvolvimento eco-

nômico, gerando um forte estigma social. 

Em sua abordagem dos fenômenos de estigmatização, Goffman (2006) 

define alguns conceitos que nos ajudam a compreender a questão como forma 

de imposição social. Segundo ele, os ambientes sociais condicionam aos indi-

víduos atributos de normalidade que os permite serem identificados como parte 

do grupo. Ressalta-se ainda que, as rotinas que cumprimos, os ambientes que 

frequentamos, as escolhas que fazemos, seja da profissão ou até mesmo - po-

demos inferir - o que escolhemos consumir, nos categoriza, condicionando 

nossos relacionamentos sem provocar uma “atenção particular”. Essas pré-

concepções funcionam como normas rigorosas que necessitam ser cumpridas 

integralmente. 

Quando um estranho nos é apresentado, é através dessas “lentes” que o 

categorizamos e enxergamos seus atributos, o que acaba definindo sua “iden-

tidade social”. Na percepção do “estranho”, com questões que mobilizamos no 

processo de seu reconhecimento, as quais dizem respeito a tudo o que este 

indivíduo deveria ser, forma-se um quadro que o autor utiliza como base para 

sua definição de “identidade social virtual”. Seu contrário, ou seja, os atributos 

e virtudes que este indivíduo consegue provar que têm, irá receber o nome de 
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“identidade social real”. (GOFFMAN, p.06, 2006).  

 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidên-
cias de que ele tem um atributo que o torna diferente de outros 
que se encontram numa categoria em que pudesse ser - incluí-
do, sendo, até, de uma espécie menos desejável - num caso 
extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. 
Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, redu-
zindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica 
é um estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédi-
to é muito grande - algumas vezes ele também é considerado 
um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem - e constitui uma 
discrepância específica entre a identidade social virtual e a i-
dentidade social real (GOFFMAN, 2006, p.06). 

 

Diante dessas questões, as constantes narrativas dos agentes públicos 

e privados, da grande mídia e da imprensa oficial, e que se desdobra em ações 

no território, naturalmente ajudam a reforçar os aspectos relacionados ao es-

tigma social virtual apontado por Goffman. A pré concepção de que tudo o que 

está na região da Luz está deteriorado, atribui-se principalmente às pessoas 

que vivem ali. Consequentemente, junto à opinião pública são sedimentados os 

mesmos significados “virtuais”. O distanciamento da realidade antropológica 

implica em soluções que, além de reforçar o estigma social, incentiva opera-

ções de saneamento social.  

A estigmatização do centro, assim como das pessoas que vivem em si-

tuações precárias, geram ao mesmo tempo formas de segregação espacial. De 

um modo geral, são assimilados preconceitos de classe, raciais e étnicos, de-

saguando na falsa relação direta entre pobreza e marginalidade. O resultado é 

a construção de residências fortificadas, ambientes de trabalho protegidos, as-

sim como áreas de lazer e consumo cada vez mais segmentadas. Neste ponto, 

do Rio Caldeira (2000) ao analisar o crescimento da violência em São Paulo e 

suas implicações afirma: 

 
“O crescimento do crime violento em São Paulo desde meados 
dos anos 80 gerou medo e uma série de novas estratégias de 
proteção e reação, dentre as quais a construção dos muros é a 
mais emblemática. Tanto simbólica quanto materialmente, es-
sas estratégias operam de forma semelhante: elas estabele-
cem diferenças, impõem divisões e distâncias, constroem se-
parações, multiplicam regras de evitação e exclusão, e restrin-

gem movimentos” (DO RIO CALDEIRA, 2000, p.9). 
 



70 

 

A questão elaborada por Caldeira, nos remete ao conceito utilizado por 

Goffman (2011) quando se refere ao carro como “célula de sobrevivência”. Em 

sua análise, o veículo confere um espaço de segurança que permite ao indiví-

duo transitar pelo espaço sem a necessidade de interagir com a realidade. 

Neste sentido, o surgimento de prédios residenciais no centro equipados com 

áreas convivência, aponta para o surgimento de uma categoria intermediária, 

pois ao mesmo tempo em que se configura um espaço fortificado nos moldes 

de Caldeira (2000), também pode ser compreendido como célula de sobrevi-

vência ampliada. 

Na prática, retomando a questão da higienização social, a discussão em 

torno da requalificação do centro sempre esbarrará no desafio de extinguir a 

cracolândia, pois ao mesmo tempo que aponta para a degradação do lugar, se 

constitui um subterfúgio para a proposição de uma intervenção de grandes 

proporções. A definição do raio de ação da intervenção, o fatiamento da região 

em setores especializados e regras gerais de uso e ocupação do solo, revelam 

a proporção do impacto, e que em nada se relacionam diretamente com pre-

sença de usuários de drogas na região. 

Devemos sublinhar que a implantação da fase 1 do PUE, dentre outros 

pormenores, resume-se basicamente à um cronograma de desapropriações e 

demolições por meio do instrumento da concessão onerosa. No site da PMSP 

há uma explicação para a concessão onerosa: 

 
A concessão é um contrato realizado pelo poder público com 
um particular, após o devido procedimento licitatório, para que 
este execute uma obra ou serviço público ou use um bem pú-
blico, por sua conta e risco, durante o prazo e as condições 
contratuais. Significa dizer, que a pessoa de direito privado e-
xercerá um serviço público ou realizará uma obra pública por 
delegação, porque originariamente isso seria uma atribuição do 
poder público. Dessa forma, o concessionário (particular) exer-
cerá as atividades em nome próprio e assumirá os riscos co-

muns a qualquer empreendimento (SÃO PAULO, 2014). 
  

Este instrumento, embora baseado no Estatuto das Cidades, foi imple-

mentado por meio de lei municipal no período da gestão Marta, mas sofreu sig-

nificativas alterações na gestão Kassab, ocasião em que sancionou a lei 

14.917/2009 (SÃO PAULO, 2009). Embora haja uma acalorada discussão em 

torno do tema, é notório o entrelaçamento entre a coisa pública e o interesse 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=07052009L%25252520149170000
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privado, uma vez que o poder público aliena à terceiros as prerrogativas que a 

ele são personalíssimas, como é o caso da desapropriação. 

Para além disso, discute-se sempre o conflito de interesses existente 

nesta relação, pois caberá ao concessionário viabilizar sua lucratividade utili-

zando as medidas que julgar necessárias, desde que estejam dentro da área 

de influência do PUE. Todavia, mesmo que o PUE estabeleça critérios para a 

intervenção e aponte quadras, terrenos ou até mesmo especifique os imóveis 

sujeitos à ação do licitante, não são impostos limites à atuação em cada caso 

específico, ou seja, na prática a empresa (ou o grupo de empresas) ganhadora 

da licitação recebe amplos poderes para interferir diretamente nos direitos rela-

tivos à propriedade privada.  

Retomando a fase 1 do projeto, estimava-se que a duração das obras 

seria de 5 anos, ressaltando que esta fase seria a de maior impacto. Ela seria 

viabilizada por um grande número de desapropriações, demolições, assim co-

mo na mudança de um grande número de moradores e pequenos comercian-

tes. 

Diante do impacto que a intervenção geraria no cotidiano das pessoas, 

nota-se que o PUE não traz um detalhamento de como se pretende realocar as 

pessoas durante o período de obras, muito menos esclarece se essas pessoas 

estariam contempladas pelas ZEIS, concentradas principalmente no setor 

Triunfo. Esta fase se encontra detalha abaixo (Figura 16); em que chamamos 

atenção para o que se está previsto para  “manter” e “renovar”. 

 

 

 



72 

 

Figura 16 - Foto da planta da intervenção 

 
Fonte: Nova Luz. Projeto Urbanístico Consolidado. 

 

Ao descrever as ações propostas na fase 1, além de apontar que a in-

tervenção se dará principalmente em espaços privados ou abrangendo “imó-

veis sem uso e/ou com atividades instaladas “pouco expressivas”, há uma úni-

ca menção direta às pessoas que lá estão, leia-se: 

 
“O número de famílias deslocadas também foi levado em conta 
na definição destas primeiras áreas. Aí serão edificados em-
preendimentos de uso misto, que poderão acomodar atividades 
que venham a ser deslocadas na fase subseqüente” (SÃO 
PAULO, 2011) (item 8-2). 

 

Diante disso, se considerarmos os precedentes de curto espaço de tem-

po - como as ações policiais na cracolândia e todo o processo de demolições 

de imóveis utilizados por pessoas mais vulneráveis - intui-se que o projeto fora 

elaborado para garantir amplas possibilidades de negócios aos agentes imobi-

liários, viabilizado com o endividamento do governo municipal na contratação 

de créditos de longa duração. Basicamente, o modelo de negócios que se ten-

tou implementar com o Nova Luz, desaguou em políticas públicas que relativi-

zaram direitos. 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/nova_luz/201108_PUE.pdf
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4.3 Gestão Dória: alguns apontamentos 

 

No decorrer da pesquisa, nos deparamos com mais uma alteração de 

cenário político ocasionada pelas eleições municipais de 2016. É importante 

lembrar que a onda de protestos de 2013 e 2014 foi o estopim para as discus-

sões que estão em curso no Brasil. O cenário da crise institucional se agravou 

e o eleitor passou a procurar alternativas, dando ocasião aos chamados “outsi-

ders” (não-políticos). É neste contexto que João Dória é eleito Prefeito de São 

Paulo. 

Ainda é cedo para se avaliar as ações do novo prefeito da Capital. Toda-

via, sua filiação partidária (PSDB) e as forças que o apoiam parecem apontar 

para uma continuidade, mesmo que parcial, das intervenções observadas no 

centro durante as administrações dos prefeitos José Serra e Gilberto Kassab. 

Neste sentido, deve-se apontar em linhas gerais que, assim como a elei-

ção de 2000, a eleição municipal de 2016 foi embalada por um profundo senti-

mento anti-PT. Em consequência, políticas inclusivas foram cada vez mais ta-

xadas de assistencialistas. Da mesma forma, toda iniciativa vinda do Estado 

que tivesse a finalidade de corrigir assimetrias sociais através do estabeleci-

mento limites aos agentes do mercado, foi enquadrada como intervencionismo. 

Apresentando-se como gestor/empresário e prometendo trazer para a esfera 

pública o know-how adquirido na administração privada, João Dória promete 

avançar em questões que não foram superadas por prefeitos anteriores, como 

saúde pública, violência urbana, habitação, mobilidade, etc. 

Logo que iniciou suas atividades na PMSP, afim de demonstrar austeri-

dade nas contas públicas, anunciou um amplo corte de gastos que atingiu dire-

tamente a oferta de serviços básicos e as políticas sociais. Como já anunciado 

no discurso de campanha, Dória prometeu abandonar várias políticas públicas 

de seu antecessor, entre elas o programa “Braços Abertos”. 

Visando instalar um novo programa em substituição ao “Braços Abertos”, 

Dória anunciou o programa “Redentor”. Simultaneamente a esta divulgação, à 

semelhança do que já se viu anteriormente, foi realizada uma operação policial 

na cracolândia no dia 21 de maio de 2017. Esta contou com um efetivo de 900 

homens da Polícia Militar, Civil e Guarda Metropolitana. A ação recebeu críticas 

da sociedade civil, principalmente de seguimentos ligados aos direitos huma-
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nos, que enfatizavam o fato da ação ser somente policial, sem contar com a 

participação de profissionais da área da saúde ou da representantes de organi-

zações de Direitos Humanos (CARVALHO, 2017). 

Dias após, por intermédio de uma nota oficial, o conselho federal de psi-

cologia se posicionou publicamente, apontando que a ação da PMSP se asse-

melhava com a praticada durante a gestão Kassab; na ocasião também apoia-

da pelo governador Geraldo Alckmim. Segundo a nota: 

 
“Esse “novo programa” repete fórmulas ultrapassadas, 
inadequadas e ineficientes do ponto de vista da saúde 
mental. Repete o “Programa Recomeço”, do governo es-
tadual, e a “Operação Sufoco”, da gestão municipal. As 
três iniciativas têm como princípios o tratamento por in-
ternação, inclusive involuntária, em parceria com comuni-
dades terapêuticas mantidas por entidades confessionais, 
não sendo coincidência o nome “Redenção”.”  

[...] 
“A “São Paulo Cidade Linda” do prefeito João Dória é a 
cidade sem políticas públicas que atendam de maneira e-
ficiente as demandas da população em situação de rua, 
entre elas, usuárias (os) de drogas. É a cidade na qual 
não há espaços para dialogar com as diferenças que São 
Paulo apresenta e que merecem não tratores, mas sim 
estratégias de cuidado que reconheçam todas as ques-
tões históricas e sociais que antecedem e resultam na 
vulnerabilidade de parcelas da população.” 

[...] 
“A barbárie deste 21 de maio de 2017 é inaceitável. A a-
ção do prefeito João Dória viola a Constituição Federal no 
direito cidadão de ir e vir e fere o princípio da laicidade do 
Estado. Representa ainda uma afronta aos direitos hu-
manos e à luta antimanicomial” (CONSELHO..., 2017). 

 

O prefeito também enfrentou críticas da Promotoria de Saúde. O promo-

tor Arthur Pinto Filho declarou à imprensa, durante dois meses antes da ação 

do dia 21 de maio, que o departamento vinha discutindo com o novo governo 

uma formatação ao atendimento das pessoas na cracolândia. Segundo ele, a 

ação foi uma grande surpresa e se desdobrou de maneira inversa as discussões 

precedentes. Nas palavras do promotor: 

 
“Um equívoco do começo ao fim. Uma ação que não tem ne-
nhuma virgula do que foi tratado com a prefeitura. Discutimos 
durante dois meses a elaboração do projeto chamado reden-
ção. Projeto foi feito, escrito e nos encaminhou o projeto para 
última discussão na quinta feira. O projeto em nenhum momen-
to traz qualquer coisa que aconteceu” (RODRIGUES, 2017). 

http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,nao-ha-possibilidade-de-voltar-a-cracolandia-diz-doria,70001802007
http://site.cfp.org.br/prefeitura-de-sao-paulo-afronta-direitos-humanos-e-luta-antimanicomial/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1886815-operacao-na-cracolandia-foi-selvageria-sem-paralelo-diz-promotor-da-saude.shtml
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Associado à internação compulsória – como vimos, duramente questio-

nada por profissionais e entidades ligadas à direitos humanos - do ponto de 

vista policial, a ação desarticulou momentaneamente o fluxo de usuários da rua 

Helvetia. Estes se espalharam por outras ruas da cidade, logo após a opera-

ção, tendo parte significativa deles se reagrupando na praça Princesa Isabel. 

Imediatamente após se viu uma nova investida da polícia, provocando sua mi-

gração para a praça Júlio Prestes, onde permanecem até o momento (RESK, 

2017). 

O prefeito João Dória rebateu as críticas recebidas com a afirmação de 

que não havia possibilidade da cracolândia voltar. Curiosamente, Kassab e Do-

ria se aproximam não somente pela tentativa de resolução do problema pela 

via policial, mas também na negação da ineficiência da operação. Em entrevis-

ta coletiva dada ao lado do secretário de segurança pública Mágico Alves e do 

secretário de assistência social Felipe Sabará, pouco mais de um mês após a 

operação, Dória afirmou que a cracolândia “acabou, sem a menor hipótese de 

voltar a existir”.(GARCIA, 2017). 

O que permanece escondido nestas declarações é o fato de que os usu-

ários não eram os únicos alvos da operação. Assim, é possível agregar às críti-

cas sobre as violações dos Direitos Humanos uma outra, que põe em relevo 

seu caráter gentrificador. No curso da operação, pensões, pequenos aparta-

mentos, hotéis e comércio, foram lacrados e impedidos de funcionar sob a justi-

ficativa de que esses espaços abrigavam pessoas ligadas ao tráfico de entor-

pecentes. Entretanto, estes imóveis não ficarão vazios, nem tampouco suas 

edificações serão reformadas e devolvidas a grupos vulneráveis, antes, serão 

reocupadas por grupos capazes de consumir os novos imóveis e os serviços 

que ali serão oferecidos. 

Se tomarmos como base a “Operação Limpa” e a “Operação Sufoco”, 

veremos que seu traço comum é a sinalização aos investidores de que os em-

pecilhos à rentabilidade de seus investimentos seriam afastados, estabelecen-

do uma certa continuidade entre os dois governos; continuidade rompida du-

rante a administração de Haddad.  

Há ainda um aspecto simbólico envolvido nesta operação policial, mar-

cando o fim das políticas implementadas pela gestão anterior. Hábil no uso da 

mídia, Dória pretende deixar evidente o fim da “Era PT” no comando da prefei-

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2017/08/07/concentracao-de-usuarios-quase-dobra-em-um-mes-na-cracolandia.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/06/26/doria-diz-que-cracolandia-virou-tentativa-frustrada-do-pcc-reimplantar-trafico.htm
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tura; o que podemos entender como condição de retorno dos investimentos 

imobiliários no centro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partimos do questionamento sobre o papel dos planos de requalificação na 

reocupação do centro de São Paulo por segmentos da classe media, levando em 

conta que estes há décadas o tinham abandonado. Nosso interesse dirigia-se às po-

líticas patrimoniais e sua capacidade de agregar um segundo valor de uso às áreas 

sob sua intervenção. A equação era simples: o governo intervinha preservando imó-

veis históricos, provocando a revalorização da área e estimulando investimentos em 

imóveis atraentes para as faixas de consumidores que portam este tipo de valor. 

Neste sentido, o projeto “Nova Luz”, lançado no Governo Serra em 2005 e 

seguindo iniciativas anteriores com alvo na região central, parecia um bom exemplo 

a se explorar nesta relação. De um modo geral, o financiamento do BID por meio do 

projeto Monumenta, assim como a divulgação que o Nova Luz e o centro vinham re-

cebendo na imprensa, pareciam garantir a continuidade das intervenções em bases 

sólidas. Contudo, não se deve esquecer que o caminho que separa o plano de sua 

implementação plena é mediado pelo politico, com atores e valores que orientam 

sua ação. 

No decorrer do trabalho procuramos demarcar dois campos na disputa pelo 

centro. Em um deles, agrupamos as gestões Marta e Haddad, uma vez que suas 

ações orientaram-se pela tentativa de manter no centro grupos em estado de vulne-

rabilidade social. Marta com o programa “Morar no Centro” e Haddad com o progra-

ma “Braços Abertos”. Em linhas gerais, os ambos se ligam pela continuidade da ên-

fase na democratização do espaço e na garantia de direitos. 

Em outro campo, agrupamos as gestões Serra, Kassab e Dória, por articula-

rem a administração pública com os setores financeiro e imobiliário. Neste campo 

ideológico, o poder público se torna operador dos imperativos do mercado imobiliá-

rio, tomando forma, por exemplo, na implementação do projeto Nova Luz. Os resul-

tados foram sucessivas tentativas de higienização do espaço evidenciadas pelas 

operações na cracolândia, aspecto que também se observa nos primeiros movimen-

tos da gestão Dória.  

Utilizando material de imprensa, viu-se que o poder público aproveitou o pro-

blema da cracolândia como um álibi junto a opinião pública, objetivando estender a 

expulsão à outros grupos vulneráveis, como pequenos lojistas, comércio informal, 



78 

 

antigos moradores, movimentos sociais ligados a questão da moradia, pessoas em 

situação de rua, prostitutas, etc.  

Dada a relevância que atribuímos ao projeto Nova Luz e suas ligações com 

os agentes imobiliários, concentramos nosso foco nos distritos mais impactados: o 

da República e o do Bom Retiro. Notou-se que por influência do Nova Luz, esses 

distritos apresentaram constante valorização do metro quadrado negociado, assim 

como vertiginoso aumento da quantidade de unidades lançadas. Os dados quantita-

tivos analisados, nos permitiram estabelecer uma ligação entre as ações que envol-

viam o Nova Luz à decisão dos empresários de investirem na região.  

De outra parte, esses distritos diferenciam-se quanto a sua ocupação. Os da-

dos analisados demonstram que na República concentraram-se lançamentos de 1 e 

2 dormitórios, enquanto que no Bom Retiro, predominaram lançamentos de 2 e 3 

dormitórios. Na nossa interpretação, trata-se da segmentação dos distritos para dife-

rentes tipos de consumidores, aspecto que também pudemos deduzir observando o 

material de propaganda. Todavia, também não podemos elidir do fato de que a 

segmentação de mercado vista neste trabalho, também pode ser compreendida co-

mo adequação do mercado imobiliário à vocação de cada distrito. 

Embora a publicidade se concentre basicamente no valor histórico do centro e 

nas diversas vantagens da localização, pudemos perceber diferentes estratégias de 

venda. Por oferecer imóveis maiores e com mais quartos, o Bom Retiro é apresen-

tando como um lugar destinado a família, contrastando com os da República, com 

ênfase nos compradores individuais ou jovens casais. 

Do ponto de vista simbólico, o crescimento da procura por imóveis nestes dis-

tritos se forja não somente pelo uso objetivo, mas na distinção que se produz pela 

idéia de que os novos moradores possuem um capital cultural diferenciado. Obvia-

mente, este aspecto também é reforçado pela distinção do lugar em virtude da a-

bundante oferta de equipamentos de cultura. 

Contrariando o material publicitário, as caminhadas realizadas nos moldes 

propostos por Magnani e Torres (1996) nos permitiram enxergar a multiplicidade de 

grupos que ocupam o centro, sua distribuição e os diferentes usos que fazem da-

quele espaço. Ao contrastarmos a diversidade do que observamos na caminhada 

com o material de publicidade dos empreendimentos, evidenciou-se que muito se 

omite sobre o pluralismo sociocultural do centro, construindo uma imagem idealizada 

do entorno dos lançamentos. No mais, as caminhadas serviram para aferir o ritmo 
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extremamente lento das obras de requalificação daquela área. Desta maneira, foi 

possível verificar a distância que separa o Centro representado pelas construtoras e 

sua condição atual.    

De outra parte, quanto ao exame da documentação oficial, particularmente 

dos projetos que detalham o Nova Luz, pudemos confrontar o discurso de planejado-

res e governantes com o que encontramos em relatórios produzidos por movimentos 

sociais atuantes na região central. Observou-se momentos de aproximação e afas-

tamento entre os movimentos sociais e a administração pública, reforçando ainda 

mais as diferenças entre os campos ideológicos. Neste sentido, a gestão Marta re-

cebeu reconhecimento pelas tentativas de garantir o direito de permanência de gru-

pos vulneráveis, enquanto que as gestões Serra e Kassab foram duramente critica-

das pela relativização deste direito. Embora os relatórios ainda não contemplem a 

gestão Haddad, seus programas em muitos aspectos se comunicam com os de sua 

correligionária. Quanto a João Dória, já nos primeiros movimentos de seu governo 

emite sinais de aproximação com o mercado imobiliário, motivo pelo qual tem se ca-

racterizado por ações policialescas na cracolândia. 

À discussão política se soma a desaceleração do ritmo das obras do projeto 

Nova Luz no centro, especialmente no segundo mandato de Gilberto Kassab. Seria 

esperado que o ritmo dos lançamentos imobiliários diminuíssem ou, ao menos, se 

estabilizassem. Contudo, contrariando as expectativas, verificou-se um movimento 

ascendente sem precedentes, no número de lançamentos e no preço do m2 neste 

período, tanto na República quanto no Bom Retiro. 

Abstraindo as questões macroeconômicas que dizem respeito ao consumo 

estimulado pela oferta de crédito imobiliário (e que não descartamos), entendemos 

que o conceito de “desatenção civil” (GOFFMAN, 2011) pode apontar uma explica-

ção para o constante aumento da procura por imóveis na região.  

Desta maneira, inferimos que os novos moradores exercitam uma espécie de 

isolamento do ambiente, excluindo-o de sua percepção. Isto permite ao capital imo-

biliário construir uma imagem (simulada) da região, em que destaca o patrimônio 

histórico edificado e suas marcas na paisagem; em contradição com o que poderia 

ser observado numa simples visita ao centro. Em estado de desantenção civil o 

comprador se guiaria pela imagem projetada que os corretores lhe oferecem. 

O “segundo valor de uso” que se constitui em operações como esta, alimen-

tadas por discursos oficiais, material de imprensa e publicidade das construtoras, 



80 

 

articulam-se com o muro (DO RIO CALDEIRA, 2000). Sua função não se resume à 

garantia de segurança (um item valorizado na comercialização dos imóveis). Ele 

serve para demarcar as fronteiras de um espaço intermediário entre o espaço priva-

do, o apartamento e a rua. Cada vez mais, os edifícios passam a incorporar funções 

encontradas no espaço público stricto sensu. Em função dos objetivos desenhados 

nesta pesquisa, não nos permitimos investigar essas novas sociabilidades com a 

devida profundidade, entretanto, deixamos aqui uma porta aberta para futuras pes-

quisas.  

Longe de exaurir as discussões que levantamos, tendemos a acreditar que as 

constantes divulgações de planos urbanísticos para a região, remontando o “segun-

do valor de uso” elaborado por Featherstone (2007), constituem-se um importante 

fator de motivação aos investidores, assim como um excelente argumento de venda 

das unidades. 

Por fim, levando em conta todo o percurso da pesquisa, deduzimos que a 

gestão pública do território, cristalizada nos projetos de requalificação, além de ori-

entar, se articula às estratégias do capital imobiliário na ocupação do espaço. Tanto 

no conteúdo, quanto na forma como são implementados, tais projetos são capazes 

de produzir um capital simbólico que, aparentemente, estimula a reocupação do cen-

tro por novos moradores, disparando o processo de gentrificação. 
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CENTRO DE SÃO PAULO. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL URBICENTROS: 
MORTE E VIDA DE CENTROS URBANOS, 2, Maceió, 2011. Anais..., Maceió, 
2011. 
 

GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana, 13. ed. Petrópolis, 
Vozes, 2006 
 

GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. In: A representação 
do eu na vida cotidiana. Vozes, 2011. 
 

HM. Vanguard ipiranga. 2016. Disponível em: 
<http://www.hmengenharia.com.br/pt-
br/Empreendimentos/Paginas/VanguardIpiranga.aspx>. Acesso em: 23 fev.2016. 
 

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos, o breve séculos XX. Cia das Letras: São 
Paulo, 2009. 
 

INSTITUTO PÓLIS. Controle social de políticas públicas no centro de São 
Paulo: o projeto de inclusão social urbana “nós do centro”. Relatório Novembro de 
2008. São Paulo, 2008. 
 

KANASHIRO, Marta Mourão et al. Sorria, você está sendo filmado: as câmeras de 
monitoramento para segurança em São Paulo. 2006. 
 

MAGNANI, José Guilherme C.; TORRES, Lilian de Lucca (Orgs.) Na Metrópole - 
Textos de Antropologia Urbana. São Paulo: EDUSP. 1996.  
 
MAGNANI, José Guilherme Cantor et al. De perto e de dentro: notas para uma et-
nografia urbana. Asociação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 
Sociais, 2006. 
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Festa no pedaço: cultura popular e lazer na ci-
dade. São Paulo: Unesp, 1998. 
 

 



84 

 

MIENA, Fernanda. Cracolândia resiste, agora em novo endereço. Folha de São 
Paulo, 2005. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0704200517.htm>. Acesso em: 27 set. 
2016. 
 

MOTTA, Lia. A apropriação do patrimônio urbano: do estético-estilístico nacional ao 
consumo visual global In: ARANTES, Antonio Augusto. (Org.) Espaço da diferença. 
Campinas, SP: Papirus, 2000 
 

PREFEITURA de SP afirma que projeto Nova Luz é tecnicamente inviável. G1, 
2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/01/prefeitura-de-
sp-afirma-que-projeto-nova-luz-e-tecnicamente-inviavel.html>. Acesso em: 15 set. 
2016. 
 

QUEIROZ GALVÃO. 2016. Disponível em: <http://qgdi.com.br/aquarela#profile>. A-
cesso em: 20 jan. 2016. 
 
RESK, Felipe. Concentração de usuários quase dobra em um mês na cracolândia... 
Uol notícias, 2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-
noticias/agencia-estado/2017/08/07/concentracao-de-usuarios-quase-dobra-em-um-
mes-na-cracolandia.htm>. Acesso em: 29 ago. 2017. 
 
RODRIGUES, Artur. Operação na cracolândia foi selvageria sem paralelo, diz pro-
motor da saúde. Folha de São Paulo, 2017. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1886815-operacao-na-cracolandia-
foi-selvageria-sem-paralelo-diz-promotor-da-saude.shtml>. Acesso em: 29 ago. 
2017. 
 
SANTIAGO, Tatiana. SP irá expandir programa de ajuda a usuários do crack pa-
ra mais 6 bairros. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2015/05/sp-ira-expandir-programa-de-ajuda-usuarios-do-crack-para-
mais-6-bairros.html>. Acesso em: 29 ago. 2016. 
 
SANTIAGO, Renato. Kassab diz que processo de revitalização acabou com a craco-
lândia. Folha de São Paulo, 2007. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2007/05/301203-kassab-diz-que-processo-
de-revitalizacao-acabou-com-a-cracolandia.shtml>. Acesso em: 24 out. 2016. 
 
SÃO PAULO (Prefeiura). Projeto nova luz: São Paulo. São Paulo: Prefeitura, 2011.  
Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/
arquivos/nova_luz/201108_PUE.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2016. 
 
SÃO PAULO (Prefeitura). Lei nº 13.399, de 1º de agosto de 2002. Dispõe sobre a 
criação de Subprefeituras no Município de São Paulo, e dá outras providências. Se-
cretaria do Governo Municipal, 2003. 
 
 
 



85 

 

SÃO PAULO (Prefeitura). Decreto n º 44.401, de 19 de fevereiro de 2004. Cria, no 
âmbito da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano, os Comitês de Rea-
bilitação, para atuar nos Perímetros de Reabilitação Integrada do Habitat - PRIH. 
Secretaria do Governo Municipal, 2004 
 
SÃO PAULO. Governo cria companhia de dança do Estado.  São Paulo, 2008. 
Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/multimidia/audios/governo-
cria-companhia-de-danca-do-estado/>. Acesso em: 6 jan. 2016. 
 
SÃO PAULO (Prefeitura) Lei n º 14.917, de 7 de maio de 2009. Dispõe sobre a con-
cessão urbanística no Município de São Paulo. Secretaria do Governo Municipal, 
2009. Disponível em: 
<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integ
ra.asp?alt=07052009L%20149170000/>. Acesso em: 6 jan. 2016. 
 
SÃO PAULO (Prefeitura). Contrato para instalação de abrigos de ônibus e relógios 
de rua é concessão onerosa. 2014. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/sp_obras/mobiliario_urban
o/index.php?p=168566>. Acesso em: 26 set. 2016. 
 
SÃO PAULO (Prefeitura). O Centro de Memória do Circo. 2010. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/patrimonio_historico/mem
oria_do_circo/institucional/index.php?p=7138>. Acesso em: 26 set. 2016. 
 

SÃO PAULO (Prefeitura). Programa "De Braços Abertos" completa um ano com 
diminuição do fluxo de usuários e da criminalidade na região. São Paulo: Secre-
tria Especial de Comunicação, 2015. Disponível em: 
<http://www.capital.sp.gov.br/noticia/programa-de-bracos-abertos-completa-um-ano-
com#ad-image-0>. Acesso em: 26 set. 2016. 
 

SÃO PAULO (Prefeitura). Plano Intersetorial de Políticas sobre o Crack, Álcool e 
Outras Drogas. São Paulo: Prefeitura, 2017. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/Plano%
20Intersetorial%20GEM.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2017. 
 

SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. 
São Paulo:Editora 34, 2000. 
 

SETIN. 2016. Disponível em: <http://www.setin.com.br/residencial/setin-downtown-
republica/?gclid=EAIaIQobChMInK-
UhYi31gIVQ4ezCh2Gcg6EEAAYAiAAEgJWjfD_BwE>. Acesso em: 23 fev. 2016. 
 

SMITH, Neil. A gentrificação generalizada: de uma anomalia local à regeneração 
urbana como estratégia global. In: BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine. De volta a 
cidade: dos processos de gentrificação às políticas de “revitalização” dos centros 
urbanos. São Paulo: Annablume. 2006. 
 



86 

 

SP investe R$ 3,1 milhões, e Praça da República ‘volta’a 1905. G1, 2007. Disponível 
em:  <http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL6700-5605,00-
SP+INVESTE+R+MILHOES+E+PRACA+DA+REPUBLICA+VOLTA+A.html>. Aces-
so em: 15 jan. 2016. 
 

ZANCHETTA, Diego; GALLO, Fernando. Haddad vai rever Nova Luz e 'congelar' Fa-
ria Lima. Estadão, 2012. Disponível em: <http://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-vai-rever-nova-luz-e-congelar-faria-lima-
imp-,956657>. Acesso em: 25 set. 2016. 


