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INTRODUÇÃO

A preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental urbano é tema que
provoca polêmica entre os vários grupos envolvidos no processo de produção do espaço
urbano. O conflito se manifesta de várias formas e tem atraído a atenção de vários
segmentos da sociedade, ampliando o campo de análise, anteriormente restrito a
especialistas e estudiosos. Isto se dá em função dos distintos interesses que estão em jogo
no processo de apropriação e produção do espaço urbano e ao atrito decorrente entre tais
interesses.
O tema é abrangente e nos remete à discussão de inúmeras questões de âmbito
cultural, social e econômico, como o embate entre o interesse público e o privado, a atuação
do Estado sobre a propriedade privada, o aproveitamento turístico do patrimônio histórico,
artístico e cultural, a especulação imobiliária, a importância do valor simbólico de certas
referências urbanas e o papel que têm desempenhado nessa discussão a sociedade e o
Estado.
Considerando a diversidade e a abrangência dos bens incluídos nessa classificação
faz-se necessário explicitar que trataremos aqui em particular dos bens materiais e, dentre
esses, os bens imóveis, uma vez que é nessa categoria que se localizam as questões centrais
do debate entre a preservação do patrimônio e a ordenação do espaço urbano.
Interessa-nos em particular a participação do Estado nesse processo uma vez que é
de sua competência legal, através de seus órgãos técnicos, Institutos e Conselhos, seja da
administração direta ou indireta, formular e implementar as políticas de proteção,
preservação, divulgação e valorização do patrimônio histórico, cultural e ambiental urbano,
adotando os diversos instrumentos de política urbana disponíveis como o zoneamento, o
tombamento, os inventários, o financiamento de obras, a indenização, os incentivos fiscais,
os registros, a vigilância ou a desapropriação, entre outros.
É preciso reconhecer os atritos de ordem interna aos referidos grupos, uma vez que
os mesmos não são homogêneos e que também representam interesses distintos e
expressam divergências de natureza conceitual, ideológica, política e econômica diversas.
No âmbito do Estado, os conflitos internos se originam inicialmente na abrangência
geográfica ou político-administrativa-territorial, que poderíamos identificar como de
natureza vertical, uma vez que existem órgãos com competência e abrangência nacional,
1

Arquiteto e urbanista, Mestre em Administração Pública e Planejamento Urbano (Escola de Administração de Empresas
de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas - EAESP/FGV), Doutor pela Universidade de São Paulo (Programa de PósGraduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo PROLAM/USP), Professor do Curso de
Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, arquiteto da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano da Cidade de São Paulo e Presidente Executivo do CICOP Brasil.

regional e local, os quais podem representar interesses distintos ou competências limitadas.
Em segundo lugar, os conflitos podem se apresentar horizontalmente entre instituições
ligadas ao mesmo nível de governo, seja nacional, regional ou local, defendendo posições
divergentes dentro dos limites de sua competência.
Considerando que a proteção e a preservação do patrimônio histórico, cultural e
ambiental urbano devem ter como um dos seus principais objetivos a fruição por parte do
cidadão desse patrimônio coletivo, é no âmbito local que se oferece a possibilidade de
cumprir tal objetivo.
No ordenamento jurídico-constitucional brasileiro é no domínio do município que se
encontra a competência de estabelecer políticas urbanas, especialmente de gestão e
planejamento, de uso e ocupação do solo do seu território. Por outro lado, verifica-se que
essa relação entre a preservação do patrimônio e o sistema de ordenamento do território
deve ser uma relação extremamente articulada, uma fazendo parte da outra, o que nem
sempre ocorre. As principais áreas de governo envolvidas nessa relação são,
tradicionalmente, as da cultura e do planejamento urbano, nem sempre apresentando
posições convergentes.
Apesar da discussão não ser recente na América Latina, pois remonta ao final do
século XIX, é no início do século passado, tanto no Brasil como em outros países latinoamericanos, que se inicia a institucionalização da preservação com a aprovação de legislação
própria e a criação de instituições voltadas à defesa e proteção do patrimônio. Mas é no pósguerra que as políticas públicas de preservação desse patrimônio se intensificam,
especialmente nas décadas de 60 e 70, num processo influenciado pelo debate
internacional, especialmente na Europa.
Na cidade de São Paulo a formulação e implementação de políticas públicas de
identificação, proteção, preservação e valorização do patrimônio histórico, cultural e
ambiental é resultante da atuação dos três níveis de governo: nacional, estadual e municipal.
Atuando no nível nacional temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), criado na década de 30 e que tem no Decreto-Lei nº 25, de 30 de
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novembro de 1937, que instituiu o tombamento , seu principal instrumento legal de
proteção aos bens de interesse histórico, artístico e cultural ainda vigente.
No âmbito estadual o tombamento é de competência do Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo
(CONDEPHAAT), instituído no final dos anos 60.
No nível local atuam o Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) da Secretaria
Municipal de Cultura (SMC), criado em 1975, e o Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), instituído
em 1985, mas que somente iniciou suas atividades em 1988/89.
Além desses órgãos atua de forma complementar, na área do planejamento urbano,
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a atual Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), desmembrada da
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SEMPLA), que desde a década de 1970
participava da preservação do patrimônio histórico e arquitetônico através do sistema de
2 O "tombamento" é um instrumento jurídico de limitação ao direito de propriedade em benefício do interesse coletivo
sem, contudo, significar expropriação ou desapropriação, introduzida no Direito Administrativo Brasileiro pelo Decreto Lei
nº 25, de 30 de novembro de 1937, e que, segundo Hely Lopes Meirelles, "provem do direito português, onde a palavra
tombar significa 'inventariar', 'arrolar' ou 'inscrever' nos arquivos do Reino, guardados na 'Torre do Tombo'" (MEIRELLES,
1989), como era conhecido o local que abrigava o Arquivo Nacional do Reino Português, instituído em 1375 e instalado
numa das torres do Castelo de São Jorge em Lisboa. O instituto jurídico do tombamento para a proteção de bens
integrantes do patrimônio cultural é instrumento do direito administrativo brasileiro e, apesar de sua presença no
ordenamento jurídico nacional desde a década de 1930, somente foi incorporado no texto constitucional na Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988.
3 Instituída pela Lei nº 14.879, de 8 de janeiro de 2009.
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zoneamento, após a instituição da categoria conhecida como Z8-200 (Zona de Uso Especial
de preservação de imóveis de caráter histórico ou de excepcional valor artístico, cultural ou
paisagístico).
Atualmente a proteção através do zoneamento se dá pela inclusão dos imóveis e
áreas protegidas na classificação de ZEPEC (Zona Especial de Preservação Cultural), instituída
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pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e pela Lei de Parcelamento, Uso e
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Ocupação do Solo . Deve-se ressaltar que os imóveis e áreas classificados como ZEPEC
encontram-se atualmente tombados ou em processo de tombamento.
De forma subsidiária atuam também a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB),
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responsável pela aplicação da “Lei de Fachadas” e as 31 Subprefeituras , responsáveis
diretas pela gestão do território em nível local.

A atuação do Iphan em São Paulo
Desde o início de sua instituição, o IPHAN priorizou a proteção de bens materiais, em
consonância com os princípios estabelecidos pelo Decreto-lei nº 25. Essa situação mantevese praticamente inalterada até a promulgação da Constituição Federal de 1988, quando a
atenção se voltou também para os bens de natureza imaterial, especialmente após a criação
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do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI).
Na cidade de São Paulo a atuação do IPHAN foi bastante discreta com a proteção de
alguns bens materiais representativos do período colonial e, somente a partir da década de
1980, a proteção se volta para bens significativos do século XX, mas mesmo assim, com
relação à quantidade de bens protegidos em nível nacional, a presença de bens paulistanos
permanece escassa.
Quadro 01
Bens Tombados pelo IPHAN em São Paulo
Ano
1938
1938
1943
1948
1951
1969
1969
1969
1969
1969
1973
1980
1986
1986
1986

Bem tombado
Igreja de São Miguel Paulista
Coleções do Museu Paulista da USP
Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz
Casa do Sítio dos Morrinhos
Casa do Tatuapé
Coleção de arte Sacra da Cúria Metropolitana de São Paulo
Imagem de N. Sra. da Purificação (Frei Agostinho de Jesus)
Imagem de São José (Aleijadinho)
Imagem de N. Sra. das Dores (Aleijadinho)
Acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP)
Casa do Sítio Mirim
Acervo do Museu de Arte Contemporânea
Casa de Warchavchik na Rua Bahia
Casa de Warchavchik na Rua Itápolis
Casa Modernista de Warchavchik na Rua Santa Cruz

Tipo
imóvel
acervo
imóvel
imóvel
imóvel
acervo
imagem
imagem
imagem
acervo
imóvel
acervo
imóvel
imóvel
imóvel

4 Lei nº 8.328, de 02 de dezembro de 1975.
5 Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002.
6 A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004), revogou a antiga Z8-200 e
incorporou esses imóveis e áreas protegidas na nova classificação de ZEPEC.
7 Instituída pela Lei nº 12.350/97 e regulamentada pelo Decreto nº 37.302/98.
8 Lei nº 13.399, de 1º de agosto de 2002.
9 Instituído pelo Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000.

1996
1996

Estação da Luz
Coleção Mário de Andrade do acervo do IEB-USP

imóvel
acervo

1998

Conjunto do Ipiranga: Museu Paulista, Monumento à
Independência, Casa do Grito e Parque da Independência

imóvel

1999
2003

Capela da Venerável Ordem Terceira do Carmo
Imagem de N. Sra. do Rosário (Aleijadinho)

imóvel
imagem

(Fonte: Iphan, 2010)

A criação do CONDEPHAAT
A atuação do CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
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Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), desde sua criação em 1968/69 , mostrou ser
mais eficaz que a de um órgão federal, tendo, a partir da década de 1970, elaborado estudos
e projetos para a preservação e tombamento de dezenas de bens móveis e imóveis de
interesse regional que não receberam a atenção nacional, incluindo além de edifícios e
conjuntos urbanos, parques, jardins, acervos museológicos, sítios arqueológicos e áreas
naturais como a Serra do Mar.
A legislação estadual apresentava alguns avanços com relação à nacional
estabelecendo áreas de proteção em torno de edificações tombadas e estabelecendo
diretrizes para a ocupação e edificação nas áreas envoltórias.
O conceito de “área envoltória” para bens imóveis protegidos tem suas origens na
legislação internacional do início do século XX, especialmente, italiana, francesa, espanhola e
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portuguesa, e surge pela primeira vez no Decreto-Lei nº 25 de forma bastante genérica . No
âmbito estadual é a partir da vigência do Decreto nº 13.426, de 16 de março de 1979, que se
estabelece no art. 137 uma área de proteção do entorno do bem tombado delimitada pelo
raio de 300 metros. Através do Decreto nº 48.137, de 07 de outubro de 2003, foi alterada a
redação do artigo anteriormente mencionado, passando o mesmo a determinar que “a
Resolução de Tombamento preverá no entorno do bem imóvel tombado, edificação ou sítio,
uma área sujeita a restrições de ocupação e de uso, quando estes se revelarem aptos a
prejudicar a qualidade ambiental do bem sob preservação, definindo, caso a caso, as
dimensões dessa área envoltória” e que “nenhuma obra poderá ser executada dentro da
área envoltória definida nos termos deste artigo sem que o respectivo projeto seja
previamente aprovado pelo CONDEPHAAT.”
Ou seja, a partir dessa data deixou de existir a delimitação genérica de 300 metros de
raio para as áreas envoltórias de bens tombados em âmbito estadual, passando a mesma a
ser definida caso a caso.

Os órgãos municipais de preservação
Na década de 1970 foram criados órgãos municipais de preservação no Estado de São Paulo,
em sua maioria tendo como modelo o CONDEPHAAT e, portanto, como base legal o DecretoLei nº 25 de 1937.
É também nesse período que, por exigência do governo nacional, os municípios são
orientados a elaborar "planos diretores", que muitas vezes eram trabalhos apenas formais e
10 Instituído pela Lei nº 10.247/68 e regulamentado em 1969.
11 Decreto-Lei nº 25/37, onde em seu art. 18 fica estabelecido que:
Artigo 18 - Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança
da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob
pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de cinqüenta por cento do valor
do mesmo objeto.

técnicos, mas que apontavam a necessidade da preservação tanto de áreas urbanas como de
áreas naturais, contribuindo para a criação desses órgãos locais de preservação.
Somente em 1975, com a instituição da Secretaria Municipal de Cultura, foi criado o
Departamento do Patrimônio Histórico (DPH). Apesar da competência genericamente
definida em lei de "preservar o patrimônio histórico municipal", o Departamento não
dispunha de meios legais para efetivá-los, pois a legislação municipal disponível limitava-se à
legislação complementar de zoneamento de 1975 que instituiu a zona de uso Z8-200 para
"imóveis de caráter histórico ou de excepcional valor artístico, cultural ou paisagístico,
destinados à preservação". Sendo a mesma, legislação de zoneamento, sua aplicação era de
responsabilidade da SEMPLA (Secretaria Municipal de Planejamento), provocando
superposição de atribuições e competências entre os órgãos municipais neste aspecto.
Em 1985 foi instituído, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e tendo apoio
técnico do DPH, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
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Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), resultado de amplos debates com a
sociedade. Constituído por um conselho bastante representativo de cerca de 30 membros o
CONPRESP tinha como uma de suas principais atribuições formular diretrizes para uma
política de preservação e valorização dos bens culturais paulistanos, além de ter a atribuição
legal de proceder ao tombamento em nível municipal.
No ano seguinte, com a mudança de gestão, o Prefeito determinou alterações na
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estrutura do Conselho que passou a ser nomeado pelo Prefeito e composto por nove
membros, sendo cinco representantes do executivo. Dessa forma o CONPRESP perdeu sua
principal qualidade, ou seja, sua representatividade, configurando-se como um conselho
onde predomina a voz do Executivo. Sua ação tem sido contestada tanto por proprietários e
empreendedores imobiliários, como por outros órgãos da administração municipal,
revelando a ausência de políticas claras e objetivas nesse setor, fazendo com que a cada
gestão político-administrativa a cidade, e a sociedade, se defrontem com proposições
conflitantes que se limitam a um horizonte de tempo restrito à determinada gestão.
Quadro 02
Composição atual do Conselho do CONPRESP
Instituição
Prefeitura de São Paulo

Representante/Entidade
Secretaria Municipal de Cultura (SMC)
Departamento do Patrimônio Histórico (DPH/SMC)
Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA), substituída
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(SMDU)
Secretaria Municipal
de Habitação (SEHAB)
Secretaria dos Negócios Jurídicos (SNJ)

Entidades Profissionais

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/SP)
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP)
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA/SP)

Câmara Municipal

Vereador

(Fonte: Lei nº 10.236/86)

12 Lei nº 10.032, de 27 de dezembro de 1985
13 Lei nº 10.236, de 16 de dezembro de 1986.

As recentes políticas de preservação em São Paulo
No decorrer das últimas quatro décadas a evolução das políticas de preservação do
patrimônio em São Paulo passou por períodos identificados pela descontinuidade
administrativa e pela alternância de grupos políticos na gestão da cidade que retardaram os
programas e ações. Apesar disso os avanços na institucionalização e na legislação foram
significativos.
A década de 1970 pode-se identificar como um o período de aprendizado e
experimentação com o início das atividades dos órgãos estadual e municipal, quando se
estruturaram as instituições, iniciaram-se os estudos para identificação do patrimônio
significativo, o início dos inventários, os primeiros projetos e obras de restauro, as
dificuldades enfrentadas com escassez de mão de obra especializada e a necessidade de
formação de quadros técnico-profissionais, juntamente com a instituição do zoneamento e
da proteção através da Z8-200.
A década de 1980 caracterizou-se, em âmbito nacional, como um período de
redemocratização e de reestruturação de princípios constitucionais e legais, garantindo a
participação da sociedade nos debates urbanos e sociais. A nova ordem constitucional
ampliou e atualizou o conceito de patrimônio cultural, incorporando a ele os bens de
natureza imaterial e, além de consagrar o tombamento como importante instrumento de
preservação, acrescentou outros como registros e inventários. Em São Paulo, o debate a
respeito da preservação se aprofundou com as reivindicações para a criação de
instrumentos mais efetivos para a proteção e culminaram com a instituição do CONPRESP e
do tombamento no âmbito municipal.
O início da década de 1990 foi marcado por um significativo número de tombamentos
municipais e as reações decorrentes. Ao mesmo tempo em que as discussões a respeito da
requalificação da área central provocaram mobilização da opinião pública, de órgãos
governamentais e a criação de entidades civis em sua defesa. Foram iniciados programas de
reabilitação urbana e, por imposição de instituições financiadoras como o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), se adotou um novo paradigma ao estabelecer
como prioridade a manutenção da população residente nessas áreas, evitando-se sua
expulsão, bem como a necessidade de auto-sustentabilidade econômica para esses
programas.
Na primeira década do século XXI a reabilitação urbana passa a ser tratada como
prioridade nas políticas urbanas e a preservação do patrimônio histórico, cultural e
ambiental é incorporada no planejamento urbano com a criação das ZEPEC pelo Plano
Diretor Estratégico de 2002.
Entre os principais e mais recentes programas implementados em São Paulo voltados
para a requalificação da área central e a preservação do patrimônio destacamos o Programa
Monumenta, o Programa Ação Centro e o Programa Nova Luz.

O Programa Monumenta
No início de 1997, o Governo Federal (gestão Fernando Henrique Cardoso) lançou o
Programa Monumenta, resultado de parceria entre o Ministério da Cultura (MinC), Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Unesco, que previa a revitalização sustentável
de áreas históricas através da recuperação de bens tombados pelo Iphan e seu entorno. O
conceito de sustentabilidade que o banco adotava era de que a restauração e conservação
desse patrimônio pudessem contar com a participação da sociedade buscando garantir sua
continuidade com a menor dependência possível de recursos governamentais. O contrato de

financiamento previa o custo total de US$ 125 milhões, dos quais 50% provenientes do BID e
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a outra metade composta por recursos das três esferas de governo e iniciativa privada. A
composição financeira do programa em cada localidade deveria ser constituído por 70% de
recursos a fundo perdido do Governo Federal e os 30% restantes investidos pelo Município
ou Estado e iniciativa privada. (MONUMENTA, 2006)
O modelo de gestão do programa teve sua origem na mudança de postura adotada
pelo BID a partir de meados da década de 1990 quando o Banco “começou a promover a
cooperação público-privada para preservar os centros históricos”, experiência que teve
início em 1994 com o Programa de Reabilitação do Centro Histórico de Quito (Equador),
onde se criou uma sociedade de economia mista, parcialmente financiada pelo BID, para a
recuperação e posterior venda dos imóveis reabilitados, além de promover melhorias de
acesso, da qualidade dos serviços e dos espaços públicos do Centro Histórico. A nova
filosofia do Banco foi também implementada no Programa de Reabilitação Urbana de
Montevidéu iniciado em 1998. Anteriormente o foco das operações do BID se concentrava
na preservação do patrimônio cultural como fator de desenvolvimento turístico como nos
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casos de Cuzco (1974), Panamá (1977) e o Prodetur no nordeste brasileiro (1994).
Ao ser lançado em 1997 pelo MinC, o Programa Monumenta salientava que o
conceito de sustentabilidade que embasava seus objetivos estava apoiado na tese da
recuperação e preservação do patrimônio histórico como fator de desenvolvimento
econômico e social, revitalizando bens tombados em nível nacional, e seu contexto urbano,
não apenas em seus aspectos físicos mas também levando em consideração sua inserção
econômica, cultural e social.
A área estabelecida pela coordenação do projeto em São Paulo foi a Estação da Luz e
seu entorno, onde também se encontram tombados pelo Iphan o Mosteiro e a Igreja da
Imaculada Conceição da Luz, além de vários outros bens tombados pelo Conpresp e
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Condephaat.
Os objetivos de longo prazo explicitados pelo programa são a preservação de áreas
prioritárias do patrimônio histórico e artístico urbano sob proteção federal, estimular e
conscientizar a população acerca desse patrimônio, aperfeiçoar a gestão do patrimônio e o
estabelecimento de critérios para a implementação de prioridades de conservação. No curto
prazo seu objetivo é incrementar a utilização econômica, cultural e social nas áreas de
intervenção. E ainda, de acordo com o programa, seus objetivos serão alcançados quando o
número de visitantes aumentar, os níveis de ocupação dos edifícios aumentarem, os
recursos atingirem os níveis planejados e quando a atividade econômica e o emprego nas
áreas aumentarem. (MONUMENTA, 2006:10-11)
Em alguns aspectos o programa introduzia inovações como a obrigatoriedade de
criação pelo Município de uma Unidade Executora do Projeto (UEP) para coordenação,
supervisão, execução e administração financeira do projeto, bem como, o fortalecimento
institucional e a articulação entre os três níveis de governo, a capacitação profissional de
artífices para obras de conservação e restauro, o aprimoramento de profissionais e
14 A composição da contrapartida brasileira deveria ser distribuída em US$ 30 milhões do governo federal, US$ 20
milhões dos estados e municípios e US$ 12,5 milhões provenientes da iniciativa privada, integralizando US$ 62,5 milhões
(Contrato 1.200/OC-BR firmado entre o BID e a República Federativa do Brasil).
15 Conf. “Marco de Referencia”, Relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, s/data, p. 12 (disponível em
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=437368, acesso em 22/10/2010).
16 Os bens tombados pelo Conpresp na área, que inclui os tombados pelo Condephaat, são: Estação da Luz, Pontilhões
Ferroviários, Mosteiro e Igreja da Imaculada Conceição da Luz, Estação Júlio Prestes, Edifício do Antigo Dops, Pinacoteca
do Estado, Igreja da São Cristóvão, Antigo Seminário Episcopal, Jardim da Luz e todos os seus componentes, Portal do
Antigo Presídio Tiradentes, Chaminé da Antiga Usina Elétrica da Luz, Antigo Quartel da Força Pública (1º Batalhão da
Tropa de Choque), Praça Coronel Fernando Prestes, Edifício Ramos de Azevedo, Edifício Paula Souza, Hotel Queluz, Hotel
Federal Paulista e Vila Economizadora.

empreendedores para atuarem nas áreas da cultural e do turismo, a criação de programas
de educação patrimonial, a participação da sociedade e do setor privado no processo e,
principalmente, a criação de instrumentos e linhas de crédito para os proprietários de
imóveis na área de intervenção.
As localidades apontadas pela 1ª Missão de Identificação do BID (1996) como
prioritárias para integrarem o Monumenta foram Olinda, Recife, Ouro Preto, Salvador, Rio
de Janeiro e São Paulo, posteriormente a 2ª Missão incluiu o sítio histórico de São Luis (MA).
17

Atualmente 26 cidades participam do Programa Monumenta.
A inclusão de São Paulo no Programa Monumenta foi bastante dificultada pelo
momento político e econômico em que se encontrava a administração municipal, pois uma
das exigências do BID era a comprovação da capacidade de endividamento do Município
para ingressar no programa. Entre 1997 e 2000, a Prefeitura sob a gestão de Celso Pitta
enfrentava dificuldades financeiras provocadas pelo excessivo endividamento provocado por
seu antecessor, além de estar sob suspeita de irregularidades administrativas e financeiras
pelas quais foi processado, chegando a perder temporariamente o mandato em junho de
2000.
Nesse período o órgão municipal encarregado de elaborar os primeiros estudos foi o
DPH, em conjunto com os demais órgãos de preservação local, o IPHAN/SP e o
CONDEPHAAT, sendo naturalmente quem deveria assumir a função de UEP, porém
dificuldades políticas, institucionais, operacionais, financeiras e mesmo desinteresse por
parte de certos níveis decisórios, fizeram com que a coordenação da unidade gestora se
18

estabelecesse na Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), vinculada a outra secretaria.
Apesar dos esforços empreendidos nessa primeira etapa a inclusão de São Paulo no
Monumenta somente se confirmaria em 2002.
Entre as exigências contratuais impostas pelo programa estava a criação de um Fundo
de Preservação, responsável pela manutenção dos monumentos reabilitados. Para atender
esse requisito foi instituído em 2003 o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio
19

Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz (FUNPATRI), vinculado à Secretaria Municipal de
Cultura. Apesar de regulamentado em 2006, o Fundo não teve ainda seu Conselho Curador
nomeado até o momento.
Alguns imóveis públicos já foram beneficiados pelos recursos do programa tendo sido
restaurados a Chaminé da Luz, remanescente da Antiga Usina Elétrica da Luz, a Praça
Coronel Fernando Prestes, o Convento da Luz (Museu de Arte Sacra) e alguns componentes
do conjunto do Jardim da Luz: o Coreto, o Ponto Chic, o antigo Ponto de Bondes e a Casa do
Administrador. (MONUMENTA, 2009)
Com relação aos imóveis privados localizados dentro da área de abrangência do
projeto, o programa possibilita o financiamento através da Caixa Econômica Federal em
condições especiais, como taxa de juros iguais a zero e prazos que variam de dez a vinte
anos, para obras de recuperação de fachadas e coberturas, estabilização e consolidação das
estruturas ou para embutir a fiação elétrica exposta, com carência de seis meses a contar da

17 As cidades que em 2009 participam do Programa Monumenta são: Alcântara (MA), Belém (PA), Cachoeira (BA),
Congonhas (MG), Corumbá (MS), Diamantina (MG), Goiás (GO), Icó (CE), Laranjeiras (SE), Lençóis (BA), Manaus (AM),
Mariana (MG), Natividade (TO), Oeiras (PI), Olinda (PE), Ouro Preto (MG), Pelotas (RS), Penedo (AL), Porto Alegre (RS),
Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Cristóvão (SE), São Francisco do Sul (SC), São Paulo (SP), Serro (MG).
18 No final de 2009 a Emurb foi desmembrada em duas empresas públicas a “SP Urbanismo”, vinculada à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e responsável pela área de projetos, enquanto que as obras ficam passam
a ser atribuição da “SP Obras”, empresa pública vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
(SIURB), ver Lei nº 15.056/09 e Decreto nº 51.415/10.
19 Criado pela Lei nº 13.520, de 06 de fevereiro de 2003, e regulamentado pelo Decreto nº 46.967, de 02 de fevereiro de
2006.

conclusão das obras. Podem pleitear tal financiamento os proprietários, promitentes
compradores, inquilinos, parceiros dos proprietários, ou ainda, que estejam utilizando o
imóvel para fins residenciais e/ou comerciais nos últimos cinco anos. No caso de
interessados com renda familiar inferior a três salários mínimos, o financiamento permite a
realização de obras internas no imóvel desde que sejam necessárias para atender às normas
sanitárias, de segurança, insolação e ventilação.
Por se tratar de financiamento o proponente deve comprovar renda e oferecer
garantias, que podem ser o próprio imóvel a ser hipotecado, imóvel de terceiro assumindo
seu proprietário o financiamento de forma solidária, ou ainda, depósito caução
correspondente a três prestações para financiamento de até R$
20.000,00 ou de seis parcelas para financiamento até R$ 50.000,00.
Desde o início do programa até 2009 foram publicados três editais
para a seleção de imóveis privados, sendo que no primeiro apenas um
20

proponente se qualificou e por não preencher todos os requisitos o
financiamento não se concretizou. No segundo novamente apenas
21

uma instituição de ensino se qualificou, mas pela demora na
tramitação do processo ocorreu desistência do interessado.
22

Legenda:
1. Jardim da Luz
2. “Ponto Chic”
3. Antigo Ponto de Bondes
4. Casa do Administrador
5. Gruta
6. Grupo escultórico “Diana Caçadora”
7. Coreto 1
8. Coreto 2
9. Estação da Luz
10. Pontilhão de Ferro 1
11. Pontilhão de Ferro 2
12. Pinacoteca do Estado
13. Edifício Paula Souza
14. Edifício Ramos de Azevedo
15. Quartel da Força Pública
16. Hotel Federal Paulista
17. Hotel Queluz
18. Antigo Prédio do DOPS
19. Mosteiro da Luz
20. Igreja da Imaculada Conceição da Luz
21. Igreja de São Cristóvão
22. Antigo Seminário Episcopal
22. Antigo Seminário Episcopal
23. Portal do Antigo Presídio Tiradentes
24. Pça. Cor. Fernando Prestes
25. Estação Júlio Prestes
26. Chaminé Usina Elétrica
27. Vila Economizadora
Fig 1. Área do Programa Monumenta em São Paulo

No terceiro edital se ampliou o perímetro da Área de Influência
incluindo imóveis de menor valor e vilas operárias, como a Vila
Economizadora, com a expectativa de atingir algum resultado positivo.
O
programa
Monumenta
encontra-se
atualmente
em
desenvolvimento, aguardando a demanda dos proprietários
interessados em obter recursos para financiar a recuperação de seus
imóveis, nos termos do referido Edital. Até o momento não há
confirmação das solicitações.

Programa Ação Centro
No final de 2003, considerando a necessidade de articular e dinamizar
as ações para o desenvolvimento econômico e social do centro, e,
sobretudo, fortalecer o processo participativo e obter a adesão dos
diversos agentes envolvidos na reabilitação da área, foram instituídos
junto à Emurb, o “Fórum de Desenvolvimento Social e Econômico do
Centro de São Paulo”, absorvendo as funções e atribuições do
Procentro, a “Coordenação Executiva Ação Centro”, e o “Grupo
23

Técnico - Agência de Desenvolvimento do Centro de São Paulo” . O
Fórum, presidido pela Prefeita, possuía características de articulação
política entre a administração local e a sociedade, com perfil
participativo e deliberativo. A Coordenação Executiva tinha o objetivo
de coordenar e assegurar que as diretrizes propostas pelo Fórum
fossem incorporadas ao planejamento e gestão dos programas e
instrumentos de reabilitação e desenvolvimento do Centro. Por sua

20 Condomínio residencial vertical localizado na Rua Mauá.
21 Instituição de ensino particular na Rua Três Rios.
22 Edital de Seleção de Propostas UEP nº 001/2009, lançado em 27/05/2009, com prazo prorrogado para 28/10/2009,
(disponível na página da SP Urbanismo,
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/monumenta/index.php?p
=19445>, acesso em 22/10/2010).
23 Decreto nº 44.089, de 10 de novembro de 2003.

vez à Agência de Desenvolvimento cabia assessorar, dar apoio técnico, logístico, operacional
e administrativo à Coordenação Executiva, assumindo características operativas.
Em meados de 2003 a Prefeitura e o BID formalizaram a assinatura do
empréstimo para o novo programa Procentro, que incorporou o “Plano
Reconstruir o Centro” e passou a se denominar “Programa Ação Centro”.
O financiamento do programa tem a duração de 25 anos e um período de
carência de seis anos, totalizando US$ 167,4 milhões, dos quais US$ 67
milhões provenientes da contrapartida oferecida pela municipalidade.
24

(BID, 2003)
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Fig 2. Biblioteca Municipal Mário de Andrade

Fig 3. Pórtico na Praça do Patriarca

A operacionalização do Programa Ação Centro ficou a cargo da Emurb ,
que ainda mantém essa atribuição. O programa, que ainda está em
vigência, era constituído por 5 componentes, que se desdobravam em
várias ações (sub-componentes):
1. Reversão da desvalorização imobiliária e recuperação da função
residencial;
2. Transformação do perfil econômico e social do centro;
3. Recuperação do ambiente urbano;
4. Melhoria do transporte urbano e da circulação;
5. Fortalecimento institucional do Município.
No final de 2004 a coordenação do Programa divulgava que cerca de US$
22,7 milhões haviam sido desembolsados, sendo US$ 7,3 milhões do BID
e US$ 15,4 milhões da municipalidade, perfazendo 14% do total
26

programado.
Entre as principais ações implementadas destacam-se a reforma e
ampliação da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, implantação do
“Corredor Cultural” com a recuperação da Praça D. José Gaspar, Rua
Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo e Praça do Patriarca,
contratação do projeto de reurbanização do Parque D. Pedro II (não
realizado), requalificação do Mercado Municipal e programas de inclusão
social. Na área da habitação dois programas devem ser destacados:
Programa Morar no Centro e Perímetros de Reabilitação Integrada do
Habitat (PRIH).
Apesar das diversas intervenções realizadas não serem exclusivamente
voltadas à preservação do patrimônio histórico, é inegável que as
mesmas contribuíram direta ou indiretamente para sua preservação e
valorização, sinalizando uma mudança nas políticas públicas de articular
e coordenar as ações dos diversos agentes públicos envolvidos no

Fig 4. Mercado Municipal

27

processo de recuperação da área central.
Fig 5. Praça D. José Gaspar
(fonte: Programa Ação Centro, PMSP, 2004)

24 A respeito do programa e do financiamento consultar o relatório do Projeto BR-0391, do Inter-American Development
Bank (IADB), “São Paulo Downtown Renewal Program (PROCENTRO)”, (disponível em
http://www.iadb.org/projects/project.cfm?language=English&project=BR0391, acessado em 09/10/2010).
25 Conf. página Procentro na internet (http://www.procentro.com.br/site/Programa.aspx), e página da Emurb na internet
(http://portal.prefeitura.sp.gov.br/empresas_autarquias/emurb/).
26 Dados constantes de material publicado e distribuído pela Emurb informavam esses valores, (fonte: Programa Ação
Centro. São Paulo: PMSP/EMURB, novembro/2004 (1CD ROM).
27 Para uma análise mais profunda de todo o processo consultar CYMBALISTA, Renato (et al.). Políticas públicas para o
Centro: controle social do financiamento do BID à Prefeitura Municipal de São Paulo, São Paulo: Instituto Pólis, 2008.

A partir de 2005 o programa foi reformulado e voltou a se denominar “Programa
Procentro”. O contrato com o BID foi mantido e a Emurb/SP Urbanismo continua a
coordenar o programa. Um das principais alterações foi a inclusão do programa de
requalificação da região da Santa Efigênia, pejorativamente chamada de “cracolândia”, e
que passou a se denominar projeto “Nova Luz”.

Programa Nova Luz e a Concessão Urbanística
28

No final de 2004 a equipe de Projetos Urbanos da Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano, atual Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), iniciou estudos
para a requalificação da área delimitada pelas avenidas Ipiranga, Rio Branco, Duque de
Caxias, Mauá e Cásper Líbero, que tem em seu interior o importante eixo de comércio
especializado de produtos eletro-eletrônicos da Rua Santa Efigênia.
Apesar da intensa atividade comercial, a região passou a ser conhecida como
“cracolândia” e apresentava índices elevados de delinqüência e marginalidade, com imóveis
em mau estado de conservação, desvalorizados, degradados e cortiços. Em meados da
década de 1980 a região despertou o interesse do governo local que propôs um projeto de
renovação urbana para a área e que provocou inúmeras críticas.
A nova proposta tinha como pressupostos a pré-existência de um tecido urbano
antigo e complexo, com a presença de edifícios protegidos pelo tombamento e outros que
apresentavam resistência à transformação por seu coeficiente de aproveitamento mais
elevado ou por outras qualidades. Por outro lado identificou-se a existência de vários
imóveis com baixo coeficiente de aproveitamento e elevado potencial de transformação por
estarem subutilizados, vazios ou mesmo não edificados. A desvalorização da área se
constatava pelos valores apurados na Planta Genérica de Valores, variando o valor venal do
metro quadrado de aproximadamente R$ 1.000,00 ao longo da Avenida Ipiranga para cerca
de R$ 700,00 no interior do perímetro.
Nesse estudo inicial se pretendia a requalificação de espaços públicos (Rua Santa
Efigênia e Avenida Casper Líbero) e a criação de um conjunto de espaços públicos e semipúblicos no interior das quadras com a implantação de garagens subterrâneas. Para o
espaço privado se propunha o incentivo ao remembramento de lotes, a criação de espaços
de uso público no térreo e sobreloja e a possibilidade de se atingir o coeficiente de
aproveitamento máximo de 4 a 6 vezes a área do terreno, reafirmando parâmetros da
Operação Urbana Centro.
Os estudos evoluíram e passaram a ser desenvolvidos pela Emurb que incorporou o
projeto ao Procentro e o denominou de “Projeto de Intervenção Urbanística Nova Luz”. O
projeto atualmente está estruturado em quatro eixos de atuação:
1. Elaboração do Plano Urbanístico com caracterização da área, perímetro,
zoneamento, uso e ocupação do solo, referências urbanísticas, edifícios
protegidos, diretrizes de conservação e renovação, densidades construtivas e
diretrizes volumétricas de vizinhança;
2. Conjunto de ações a serem implantadas pelo setor público para conferir agilidade
e flexibilidade aos procedimentos e viabilizar a realização dos empreendimentos
privados;
3. Articulação com o setor privado para atrair empreendimentos para a área e com
o setor público não municipal para facilitar e agilizar a tramitação de processos e
exigências;
28 Sob a coordenação do arquiteto José Magalhães Jr.

4. Realização de um conjunto de intervenções concretas indutoras de
transformação para estimulara e convencer o setor privado a realizar
investimentos na área do projeto.
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Fig 6. Estudo Preliminar do Plano Urbanístico “Nova Luz”, levantamento do uso do solo.

(fonte: Emurb, 2009)

Para a área do projeto, de cerca de 225 hectares, foi criado um Programa de
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Incentivos Seletivos com duração de dez anos que concede benefícios fiscais aos
empreendedores que realizarem investimentos no perímetro do projeto. Os incentivos
fiscais incidem sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISS) e Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITBI),
variando de 50 a 80% dos valores investidos, na forma de “Certificados de Incentivo ao
Desenvolvimento” a serem emitidos após a realização do investimento e com validade de
cinco anos, renovados anualmente à razão de 20% ao ano sobre o valor do incentivo
concedido.
Para viabilizar a participação da iniciativa privada no programa de requalificação
urbana “Nova Luz” o executivo aprovou em maio de 2009 a lei que regulamenta a
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“Concessão Urbanística” , instituída pelo Plano Diretor Estratégico de 2002. Através desse
instrumento urbanístico, após a elaboração do projeto urbanístico pela municipalidade, é
aberta concorrência pública para que empresas, ou consórcio de empresas, executem as
obras e intervenções públicas previstas no projeto, por conta e risco das mesmas, tendo
como contrapartida a possibilidade de explorar os imóveis resultantes destinados a usos
privados. A legislação estabeleceu a obrigatoriedade de que a concessão urbanística seja
aprovada na forma de lei específica para cada área continua e constante do plano diretor

29 Ver site <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/infraestrutura/emurb/nova_luz/
conheca_o_projeto/index.php?p=8328>, acesso em 09/08/2009.
30 Lei nº 14.096, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 46.996, de 13 de fevereiro de 2006.
31 Lei nº 14.917, de 07 de maio de 2009.

estratégico. Por esse motivo foi elaborada e aprovada lei específica para a aplicação da
32

concessão urbanística na área da “Nova Luz”.
Ao ser aprovada, a concessão urbanística provocou controvérsias recebendo críticas
de urbanistas que receavam pelo controle do processo de elaboração e implementação dos
projetos, especialmente nos espaços públicos ou os de interesse social, outros questionavam
a respeito do interesse do setor privado em realizar obras para Habitação de Interesse Social
(HIS).
Em encontro promovido pela União Internacional de Arquitetos (UIA), em 2009, a
utilização do instrumento da Concessão Urbanística no Programa “Nova Luz” foi
apresentado e discutido, comparando-se com outras experiências internacionais de
requalificação urbana como no México, Austrália, Espanha, Marrocos, Cingapura, Coréia,
33
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Japão e Líbano . Na ocasião o representante da municipalidade de São Paulo defendeu
sua visão otimista de que o processo de parceria entre o poder público e a iniciativa privada
estará sob controle, pois a definição das diretrizes da intervenção estão expressas no projeto
urbanístico bem como o papel do setor privado está determinado tanto no edital como na
lei, e sua implementação prevê a integração entre comércio, serviços, habitação e
empreendimentos culturais.
A licitação para a elaboração do projeto urbanístico foi vencida em maio/2010 pelo
35

consórcio Concremat/City/AECOM/FGV , que deverá apresentá-lo até o final deste ano para
consulta pública e posteriores ajustes para a versão final. A previsão oficial é de que as
intervenções se iniciem ainda em 2011, sendo que a municipalidade já deu início ao
processo de desapropriação e demolição de alguns imóveis onde serão instalados
equipamentos públicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando estes programas mais recentes em São Paulo confirma-se a tese de que a
preservação e valorização do patrimônio cultural urbano deve se incorporar à agenda das
políticas públicas urbanas e ser considerada parte integrante do planejamento urbano.
Um dos requisitos fundamentais para o êxito de programas dessa natureza reside em
garantir a continuidade de suas ações evitando-se que a cada mudança de governo se
paralise ou se desvirtue os projetos, o que pode provocar aumento de custos sociais e
financeiros para a coletividade.
Outro aspecto determinante está na necessária articulação entre os agentes públicos
envolvidos, tanto no nível local como entre os três níveis de governo, evitando-se a
morosidade nos procedimentos que provocam o desgaste e o descrédito das ações públicas
junto à população.
A experiência internacional tem demonstrado que o sucesso de experiências dessa
natureza tem sua sustentação fundada no modelo de gestão adotado, onde estão presentes
fatores essenciais como a adesão da sociedade, a gestão do processo por uma entidade
administrativa com certa independência e autonomia, com o devido controle estatal, para

32 Lei nº 14.918, de 07 de maio de 2009.
33 O “Fórum Urbano Internacional – Cidades Mundiais e o Projeto Urbano”, encontro promovido pela UIA, ocorreu em 27
e 28 de junho de 2009, no auditório da Prefeitura de São Paulo.
34 O representante foi o engenheiro Miguel Luiz Bucalem, atual titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano (SMDU).
35 O consórcio liderado pela AECOM - Technology Corporation é formado pelas empresas Concremat Engenharia,
Companhia City e Fundação Getúlio Vargas.

garantir sua continuidade no tempo, uma vez que intervenções dessa natureza se
desenvolvem no longo prazo.
Nesse contexto, a reflexão do arquiteto Alfredo Garay ao analisar a experiência de
requalificação do Puerto Madero (Buenos Aires) é esclarecedora:
A montagem da operação também nos deixa alguns ensinamentos:
• Confirma a possibilidade de encarar intervenções de grande escala. Permite-nos
compreender a complexidade do jogo de atores sociais que intervêm em uma
operação desse tipo, e desvendar o novelo de desejos e interesses subjacentes por
trás de suas argumentações. Impõe-nos uma reflexão entorno ao poder e à maneira
de processar as idéias, traduzindo-as de uma racionalidade urbano arquitetônica à
racionalidade dos políticos e dos outros setores que articulam relações de poder.
• A utilidade de propor critérios para navegar as conjunturas implementando novos
mecanismos de gestão, sobretudo na hora de articular recursos e vontades
suficientes para tornar viável uma operação.
• Alerta-nos sobre a necessidade de refletir sobre os instrumentos e procedimentos,
sobre a necessidade de perseverar em sua aplicação, fazendo-nos tomar consciência
dos custos que deve bancar o projeto (e em última instância a cidade) quando os
responsáveis políticos cedem à pressão dos grupos investidores, perdendo
prioridade os objetivos sociais e a qualidade arquitetônica dos projetos.
• Adverte-nos sobre a força da inércia e da cultura de resistência a mudanças, por sua
vez nos ensina que as posições dos diferentes atores vão mudando à medida que a
transformação da realidade permite entrever novos pontos de vista.
• Porém, sobretudo, demonstra que é possível promover uma expansão da atividade
econômica guardando certa independência dos objetivos de poderosos grupos
empresariais, assim como a possibilidade de incorporar objetivos de natureza
política sem por em risco a factibilidade da intervenção. (GARAY, 2001a:26)
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