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RESUMO  
 
O trabalho se constitui em um aprofundamento da temática tratada em trabalho anterior apresentado 
pelas autoras no XI Encontro Nacional da ANPUR – “HABITAÇÃO X PRESERVAÇÃO: A ausência de 
uma política integrada de intervenção nas áreas centrais de São Paulo”, que aponta a ausência de 
uma política pública integrada de intervenção nas áreas centrais do Município de São Paulo, a partir 
de pesquisa profissional desenvolvido para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo – CDHU no período de janeiro a setembro de 2004. 

Neste artigo são apresentados estudos de casos de imóveis pesquisados pelas autoras no Bairro de 
Campos Elíseos, na região central de São Paulo, tendo como ponto de partida os imóveis indicados 
para tombamento pelo Processo 24.506/86 do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT, sua atual situação de 
uso e as diretrizes da política habitacional e urbana. 
As conclusões sobre casos concretos estudados apontam para uma necessária integração das 
políticas públicas, bem como indicam a necessidade do estabelecimento de mecanismos de gestão e 
decisão que dêem suporte para o desenvolvimento de projetos que contemplem o universo de 
questões presentes nos programas de requalificação e revitalização. 

 

Abstract 
 
The work is a serious study of the tematic treated in the previous work, presented by the authors in the 
XI Nacional Meeting of ANPUR – “HABITATION X PRESERVATION: The absence of a integrated 
politic of intervention in central areas of São Paulo”, that points the absence of a integrated public 
politic of intervention in central areas of São Paulo city, since a professional research developped to 
“Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU” in 2004, 
since january to september. 

In this article are presented studies of landed property cases researched by the author in Campos 
Eliseos neighborhood, central area of São Paulo, having as beginning the landed properties  indicated 
for tumbling by the Process 24.506/86 of  “Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT”, their present situation of use and the 
manners of proceeding of the urban and housing politic. 
The conclusions about the concreted cases studied point to a necessary integration of public politic, 
as well as indicate the necessity of the establishment of management and decision mechanisms that 
give support to the development of projects that contemplate the universe of questions present in the 
programs of requalification and revitalization. 
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INTRODUÇÃO 
Este artigo se constitui em um aprofundamento da temática tratada em trabalho anterior apresentado 
pelas autoras no XI Encontro Nacional da ANPUR – “HABITAÇÃO X PRESERVAÇÃO: A ausência de 
uma política integrada de intervenção nas áreas centrais de São Paulo”, a partir de pesquisa 
profissional desenvolvida para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 
de São Paulo – CDHU no período de janeiro a setembro de 2004. 
Neste artigo são apresentados estudos de casos de imóveis pesquisados pelas autoras no Bairro de 
Campos Elíseos, na região central de São Paulo, tendo como ponto de partida os imóveis indicados 
para tombamento pelo Processo 24.506/86 do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT, sua atual situação de 
uso e as diretrizes da política habitacional e urbana. 
As conclusões sobre casos concretos estudados apontam para uma necessária integração das 
políticas públicas, bem como indicam a necessidade do estabelecimento de mecanismos de gestão e 
decisão que dêem suporte para o desenvolvimento de projetos que contemplem o universo de 
questões presentes nos programas de requalificação e revitalização. 
 
HISTÓRICO E RELEVÂNCIA 
 
A Cidade de São Paulo, no final do século XIX e início do século XX, presenciou significativo 
incremento populacional, decorrente da expansão da agroindústria cafeeira e do início do processo 
de industrialização. Essa expansão demográfica foi marcante para a conformação territorial da 
cidade. 
ROLNIK (1997) caracteriza o processo de urbanização verificado no período de 1870 a 1890, tanto 
do ponto de vista do crescimento demográfico, como da redefinição econômica e territorial: 

“... a cidade estava vivendo uma profunda reorganização de atitudes e práticas sociais 
marcadas por transformações econômico-territoriais: a passagem de cidade e entreposto 
comercial escravagista, com pouco mais de 30 mil habitantes em 1873, para a sede financeira 
do boom cafeeiro,primeira experiência de generalização do trabalho assalariado nas fazendas 
do Brasil. Em 1886, véspera da abolição oficial da escravidão, a população da cidade era de 
47.697 habitantes; outra fonte dá conta que em 1890 a população já era de 64.934 e de 120.775 
em 1893.” (1) 

È nesse período que os investidores alemães Glete e Nothmann vêem a oportunidade de promover o 
loteamento de uma área próxima ao núcleo urbanizado da cidade de São Paulo que, naquele 
momento, pouco excedia a área do triangulo. 
 A área denominada como Campo Redondo ou Campos de Mauá, considerando que nesse local 
encontrava-se uma Chácara de propriedade do Visconde de Mauá, foi loteada constituindo-se na 
primeira intervenção organizada de investidores imobiliários na cidade. 
Esses investidores encomendaram ao Engenheiro Hermann von Puttkamer o projeto de loteamento 
da área que viria a se constituir o Bairro de Campos Elíseos – primeiro bairro planejado de São 
Paulo. 
Graças a proximidade com a Estrada de Ferro Sorocabana, implantada em 1867 e em face da 
presença do serviço de abastecimento de água da Companhia Cantareira, inaugurado em 1882, as 
largas alamedas e o lotes de dimensões generosas projetados pelo Eng. Puttkamer foram ocupados 
paulatinamente por mansões da elite cafeeira, constituída pelos barões e comissários do café que 
buscavam um padrão diferenciado para sua moradias. 
Tais características possibilitavam a ocupação por sobrados urbanos em “chácaras” residenciais, 
desestimulando a construção de casas e cômodos de aluguel, em corredores estreitos, como era 
característica dos cortiços na época. 

                                                 
1 ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei.. São Paulo, Studio Nobel, 1997. pp. 28. 
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Suas quadras foram ocupadas pelos aristocratas do café, com residências de arquitetura neoclássica, 
em que predominava o ecletismo com aproximação do estilo francês, alemão e inglês, como bem 
descreve REIS FILHO (1992). 
 

“A abertura de Campos Elíseos representou uma inovação em termos de urbanismo em São 
Paulo. O bairro, que não era exclusivamente residencial, passou a ser procurado para a 
instalação das residências de maior vulto, das famílias mais ricas de São Paulo. (...) A principal 
inovação foi o surgimento de residências com recuos em relação ao alinhamento das ruas e nas 
laterais, valorizados obrigatoriamente com jardins de gosto francês.(...) Campos Elíseos marca 
o início da primeira grande fase de investimentos imobiliários em São Paulo.” (2) 
 

Além das ruas largas e ortogonais a proximidade da ferrovia era outro atrativo para a residência dos 
fazendeiros e comissários de café, tornando Campos Elíseos o bairro “mais elegante” de São Paulo, 
ao menos até o loteamento de Higienópolis. 
Nessa conformidade, na última década do século XIX, proliferaram no bairro prédios inspirados na 
arquitetura francesa do século XVI, considerados como símbolo de nobreza pela elite local. Dentre 
essas edificações destaca-se o Palácio dos Campos Elíseos, construído originalmente por Elias 
Chaves, em 1899, como cópia de um palacete francês. 
Esse edifício que passou a abrigar a residência dos Governadores de Estado a partir de 1912 e a 
sede do Poder Executivo Estadual a partir de 1935, foi tombado pelo CONDEPHAAT em 1977. Outra 
edificação tombada é a residência do Presidente da Província Dino Bueno, localizada na rua de 
mesmo nome esquina com Guaianazes. 
Além dessas duas edificações, encontram-se ainda em processo de tombamento, os imóveis 
relacionados como “característicos do entorno do Palácio do Campos Elíseos”, conforme Processo 
24.506/86 do CONDEPHAAT. Através desse processo é proposto o tombamento de quatorze imóveis 
como grau de preservação 1 e aproximadamente quarenta e quatro edificações como grau de 
preservação 2. Embora trate-se de um processo de 1986, até a presente data o tombamento não se 
efetivou, não obstante o fato de que as edificações já estão protegidas pela lei. 
Na época do tombamento do Palácio dos Campos Elíseos, o Bairro já se encontrava em adiantado 
estágio de deterioração e não abrigava mais a elite paulista. 
Já no final do século XIX a moradia da elite paulista começava a se deslocar para novas chácaras 
loteadas, que resultaram nos Bairros de Higienópolis e Jardim Paulista, contudo o primeiro golpe 
mais incisivo para a deterioração de Campos Elíseos foi a implantação da Estação Júlio Prestes, em 
1938, que trouxe consigo os depósitos, pensões e hotéis que se instalaram no bairro.  
Embora o Poder Público tenha promovido melhoramentos no bairro, como a remodelação da Praça 
Princesa Isabel e o alargamento das Avenidas Duque de Caxias e Rio Branco, a implantação da 
Estação Rodoviária na Praça Julio Prestes em 1960 foi outro importante fator da deterioração que se 
acentuou na década de 1960, inclusive com a saída da sede do governo paulista para o Morumbi em 
1965. 
Tanto a chegada da Estação Rodoviária em 1960, quanto a sua transferência para o Terminal Tietê 
em 1982, tiveram impacto negativo no bairro. Primeiramente, a adaptação de vários imóveis no 
entorno da Praça Julio Prestes para funcionamento como hotéis baratos, pensões, lanchonetes e 
comércio popular provocou a deterioração de vários imóveis. Depois, com a saída, esses usos 
perderam o sentido e os imóveis foram abandonados ou utilizados para atividades clandestinas. 
Na década de 1970 a implantação do Elevado Costa e Silva – Minhocão ocorreu nos limites do bairro 
de Campos Elíseos, contribuindo também para o abandono e subutilização de muitas edificações 
localizadas nos limites da via elevada. 
Formando um polígono traçado pelo Elevado Costa e Silva, Av. Duque de Caxias, Alameda 
Cleveland, Linha Férrea e Rua Lopes de Oliveira; o bairro de Campos Elíseos é lindeiro à região de 
Santa Efigênia, especificamente à área conhecida atualmente como “cracolândia”, localizada nos 
limites do bairro. 

                                                 
2 REIS FILHO, Nestor Goulart. Campos Elíseos. São Paulo, IMESP, 1992. Pp.21 
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A região denominada “cracolândia” constitui-se em um quadrilátero formado pelas ruas Mauá, 
General Couto de Magalhães e avenidas Duque de Caxias, Cásper Líbero, Ipiranga e Rio Branco, na 
região próxima à Estação da Luz, no Centro Velho de São Paulo, Distrito da República, Sub-
prefeitura da Sé. A antiga “boca do lixo” ou “quadrilátero do pecado”, como era chamada essa região 
na década de 1960, passou a ser conhecida por “cracolândia” nos anos 90 em função da 
concentração de viciados em “crack”, convivendo com a prostituição, moradias precárias e 
mendicância. A degradação física, em face da ocupação de casarões antigos por cortiços e a 
presença de hotéis que abrigam a prostituição, viciados em “crack” e imigrantes clandestinos, aliada à 
degradação social determinaram o confinamento da área. 
A Prefeitura Municipal de São Paulo promoveu, em 2005, uma intervenção no local denominada 
“Operação Limpa” promovida pela Subprefeitura da Sé em conjunto com a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado e a Polícia Federal, que promoveu prisões de marginais e imigrantes ilegais, 
triagem e encaminhamento de moradores de rua e viciados para abrigos e unidades de tratamento, 
além da interdição e lacração de nove hotéis e quatro bares que funcionavam clandestinamente no 
local. 
Essa atuação polêmica foi comparada por muitos com as políticas higienistas do final do século XIX e 
início do século XX, que adotaram medidas violentas para reprimir a ocupação das áreas centrais 
pela população de baixa renda, e, valendo-se de argumentos “higienistas”, removeram várias famílias 
moradoras em cortiço. 
Essa “operação” é o primeiro passo para o “Projeto Nova Luz”, promovido pela Municipalidade que 
pretende promover a “revitalização” da área denominada como “Cracolândia”, conforme 
anteriormente identificado, através da criação de um pólo comercial de serviços, principalmente para 
empresas da área tecnológica (3). 
 

 

As “forças tarefa” da “Operação Limpa” chegaram a 
atuar nos limites do bairro de Campos Elíseos, com 
ações de fiscalização e policiamento, porém o que a 
imprensa vem noticiando e o que podemos presenciar 
percorrendo o bairro, é que muitas das ações ilegais 
anteriormente praticadas nos limites da “cracolândia”, 
especialmente a prostituição, venda e consumo de 
droga, intensificaram-se nas Ruas Helvetia e Barão de 
Piracicaba, que já apresentavam um maior grau de 
deterioração, o que motivou até a caracterização de 
parte do bairro como “cracolândia 2” (Ver figura 6) Figura -6 
 
Evidentemente que as ações de caráter policial, os incentivos fiscais, as desapropriações e as 
intervenções físicas promovidas no âmbito do projeto Nova Luz terão efeito imediato e imprevisível 
sobre Campos Elíseos, porém esse impacto não está sendo considerado, ao que nos consta, nos 
programas públicos propostos. 
Outro fator preponderante para a caracterização de Campos Elíseos é o fato de terem sido 
computados no perímetro do bairro, a presença de um número significativo de imóveis encortiçados, 
abrigando contingente populacional de baixa renda, em condições extremamente precárias. 
Segundo pesquisa realizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, 
em 2004, para o Projeto Setorial do Programa de Atuação em Cortiços - PAC, existiam no Bairro de 
Campos Elíseos 109 imóveis encortiçados abrigando aproximadamente 790 famílias, correspondendo 
a uma densidade de 7,25 famílias por imóvel. 
                                                 
3 Esse projeto, aprovado pela Câmara Municipal, é baseado em incentivos fiscais como reduções de IPTU, ITBI e ISS, além 
de créditos no bilhete único para empresas que investirem no mínimo R$ 50 mil na área, conforme definido pela Secretaria 
de Planejamento do Município.Também é prevista uma intervenção física na área, com a desapropriação de vários imóveis, 
compreendidos no perímetro de 10 quadras, área que será destinada, segundo consta, à execução de edificações de uso misto 
e áreas públicas. 
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Os vultosos investimentos públicos no chamado “Eixo Cultural” formado pela Sala São Paulo, o 
Museu de Arte Sacra, a Pinacoteca do Estado, o Parque da Luz e o Museu do Imaginário, localizado 
no antigo prédio do Dops, bem como a grande reforma estrutural da Estação da Luz, embora lindeiros 
à área não conseguiram irradiar seus benefícios e o local permaneceu deteriorado, vez que esses 
investimentos não foram acompanhados por um programa que contemplasse os problemas sociais 
locais. 
Em face de sua importância histórica, parte de Campos Elíseos está inserida no perímetro do Projeto 
Monumenta, programa de revitalização de sítios urbanos, mediante a Recuperação do Patrimônio 
Cultural das Cidades, promovido em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
e o Governo Federal, através do Ministério da Cultura. Estabelece um processo de revitalização dos 
sítios urbanos que pretende dar sustentabilidade ao patrimônio e contribuir para a elevação da 
qualidade de vida das comunidades envolvidas. O programa envolve instituições federais, estaduais e 
municipais e segmentos da comunidade e iniciativa privada. 
No caso de São Paulo, o projeto abrange a região da Luz, prevendo intervenções em 26 imóveis e 
locais de interesse, parte deles localizados no perímetro de Campos Elíseos. 
Como pudemos descrever brevemente, a história, os problemas sociais e as intervenções propostas 
pelos agentes públicos no bairro e no seu entorno imediato, demonstram por si só a relevância de 
nos aprofundarmos no estudo dos conflitos presentes nesse local. 
 
PRESERVAÇÃO E HABITAÇÃO 
 
Quando tratamos do Bairro de Campos Elíseos emergem os temas “preservação”, considerando a 
história do bairro e de suas edificações; e “habitação”, considerando a existência de quase 800 
famílias morando nos cortiços existentes em seu perímetro. 
O mapa elaborado pelo Laboratório de Urbanismo da Metrópole – LUME (figura 3), identifica os 
cortiços existentes no bairro a partir da Pesquisa FIPE 1994, confirmados pela Pesquisa 
SEADE/2000, além de identificar os imóveis tombados. 
Aparentemente estamos tratando de temas conflitantes, especialmente quando o termo “habitação” 
se refere à cortiços muito densos e deteriorados que ocupam, entre outras edificações, casarões 
construídos no final do século XIX, parte do patrimônio histórico da cidade de São Paulo que deve 
necessariamente ser preservado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 

 

Essa convicção parece se confirmar quanto verificamos as condições 
precárias do casarão localizado na Rua Ribeiro da Silva, 180 – em 
processo de tombamento - grau 1 de preservação (figura 1) e o casarão 
da Rua Guaianazes, 1281 – em processo de tombamento - grau 2 de 
preservação (figura 2); o primeiro invadido por população de rua e o 
segundo ocupado por um cortiço com 30 famílias, além de atividades 
comerciais informais. 
 
A situação parece menos alarmante, na medida em que apenas um 
imóvel em processo de tombamento grau 1 – Ribeiro da Silva 180 
encontra-se ocupado por cortiço, enquanto as demais edificações em 
sua maioria de uso institucional apresentam-se preservadas, conforme 
consignado na Tabela 1. 
 
Todos os imóveis relacionados na Tabela 1, com exceção daquele 
ocupado pela moradia da população de baixa renda, encontram-se em 
estado razoável de conservação, muitos deles restaurados, conforme 
levantamento realizado (4). 
 Figura - 2 
 
                                                 
4 Levantamento realizado pelas autoras em Fevereiro/2006 – incluindo relatório fotográfico. 
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A situação não é muito diferente para os imóveis em processo de tombamento de grau de 
preservação 2, onde vamos encontrar 16 imóveis ocupados por cortiços, todos eles muito 
deteriorados, enquanto os imóveis de uso institucional apresentam as condições de conservação 
melhores, conforme indicado na Tabela 2 . 
 

Figura 3 
 

 

Embora apenas 35% dos imóveis em processo de tombamento – grau 2 – 
estejam ocupados por cortiços, devemos considerar a importância de 
recuperar essas edificações, especialmente aquelas localizadas no Largo 
Coração de Jesus, que juntamente com o Liceu e o Santuário Coração de 
Jesus, formam conjunto arquitetônico característico do final do século XIX 
(figura 4). 
Essas informações parecem reafirmar a crença de que a preservação de 
um imóvel é incompatível com o uso habitacional e que, somente através 
da remoção dos ocupantes, recuperação/restauro e mudança de uso é 
possível garantir a conservação. 
 

Figura 4 

 
Entendemos que, em alguns casos, onde as edificações a preservar fazem parte de 
conjunto, com geminação de ambos os lados e praticamente ausência de área livre no lote, é 
impossível garantir a convivência dos interesses históricos e os interesses sociais da 
habitação. 
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Contudo, especialmente no caso de Campos Elísios, verificamos a 
existência de muitas situações onde os casarões encontram-se 
implantados em grandes lotes, com grandes áreas de recuo e 
generosos quintais que permitiriam a integração arquitetônica das 
edificações a preservar com edifícios destinados à habitação de 
interesse social, da mesma forma que encontramos o imóvel tombado 
– Casa de Dino Bueno – Rua Guaianazes, 1238, que está preservado 
e abriga em seu lote um edifício da Companhia Seguradora Porto 
Seguro (figura 5), ao lado  
  
 
 
Considerando o levantamento procedido pelas autoras, verificamos que apenas 17, do universo de 
109 cortiços existentes no bairro tratam-se de imóveis em processo de tombamento (5). Portanto, 
significativa maioria desses imóveis é passível de adaptações, reformas ou reconstruções visando 
atender à demanda constituída por cerca de 800 famílias que os habitam. 
Temos, dessa forma, a necessidade do desenvolvimento de um programa que venha a enfrentar de 
forma consistente essa problemática, muito grave na medida em que são várias as edificações muito 
deterioradas e muitas delas em risco (6). 
A precariedade das instalações elétricas e hidrosanitárias, bem como a deficiência de iluminação e 
ventilação dessas edificações encortiçadas, em face da alta densidade de ocupação, indicam a 
necessidade de grandes reformas ou reconstrução da maioria daquelas que não estejam tombadas 
ou em processo de tombamento. 
Essas medidas, prevista no PAC ainda não foram levadas à efeito e devem necessariamente estar 
contempladas em qualquer política pública que tenha por objetivo, revitalizar o centro da Cidade de 
São Paulo. 
O Bairro de Campos Elíseos pode ser considerado estratégico para um programa desse tipo, 
considerando a concentração de população de baixa renda; a vocação habitacional e a qualidade 
urbanística ainda presente em suas alamedas largas e arborizadas; a infraestrutura de serviços 
públicos instalados e acessibilidade facilitada. 
Resta-nos, portanto, evidenciar a importância do Bairro para a revitalização do centro e a 
necessidade de integração das políticas públicas a serem aplicadas. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS  
 
Conforme vimos até aqui, o Bairro de Campos Elíseos estaria direta ou indiretamente envolvido em 
diversas políticas públicas levadas a efeito por diferentes esferas de governo, conforme a seguir 
sintetizado:  
 
Programa Iniciativa Objetivo  
Monumenta Federal, Estadual e Municipal Recuperação do patrimônio cultural 
Nova Luz Municipal  Revitalização do centro  
PAC – Atuação em Cortiços  Estadual  Habitação de Interesse Social  
 

Os programas anteriormente relacionados embora apresentem individualmente objetivos específicos 
claramente definidos, atuam todos sobre uma mesma realidade, interferem diretamente na dinâmica 
urbana do mesmo local. Nesse sentido, entendemos que somente através da sinergia entre eles será 
possível atingir os objetivos preconizados. 

                                                 
5 Conforme Projeto Setorial PAC Barra Funda – da CDHU existiam 109 imóveis encortiçados no bairro em 2004, segundo levantamento 

procedido pelas autoras em Fevereiro de 2006 – 17 desses imóveis encontram-se em processo de tombamento pelo CONDEPHAAT – 
Processo Nº 24.506/86. 

6 Há respeito do estado atual dos cortiços do Bairro de Campos Elísios, consultar o Projeto Setorial Barra Funda do Programa de Atuação 
em Cortiços – PAC, CDHU – 2004 – Planilhas de Priorização. 
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Não há como pensar em qualquer projeto que reverta a deterioração das áreas centrais, sem um 
grande programa que atenda à demanda de moradia da população de baixa renda. 
Já está suficientemente explicitado que os programas habitacionais para as áreas centrais devem se 
pautar por alternativas de aluguel subsidiado, ou locação social, permissão de uso a titulo oneroso ou 
qualquer outra alternativa que permita a permanência da população que reside hoje em condições 
extremamente precárias e insalubres pagando alugueis proporcionalmente elevados. 
Os dados demonstrados anteriormente podem nos levar à falsa convicção de que o uso habitacional 
promove a deterioração, considerando o fato de que os imóveis em processo de tombamento que se 
encontram ocupados por moradia apresentam as piores condições de conservação. 
Essa convicção é errônea, pois não é o uso habitacional que deteriora os imóveis e até mesmo as 
quadras onde verificamos uma maior concentração de cortiços. A deterioração é decorrente da 
densidade habitacional elevada, das condições precárias das instalações prediais e de insolação e 
ventilação. 
Se ao invés de casarões antigos ocupados por até quarenta famílias tivéssemos construções 
adequadas essa situação seria diferente. A densidade de ocupação dessas áreas e o alto custo dos 
terrenos indica a solução de moradias verticalizadas, no entanto, não se trata apenas de substituir as 
construções existentes por prédios de apartamentos. 
Há que se estudar um projeto que envolva o desenho urbanístico do bairro, os valores a serem 
preservados e estimulados, bem como os espaços públicos necessários à demanda instalada. 
A restauração ou reciclagem de um edifício histórico é sem dúvida alguma um ganho excepcional 
para nossas cidades, que tão sofrivelmente tem guardado sua história. No entanto não há como 
considerarmos a possibilidade de irradiação dos benefícios de uma intervenção de 
restauro/reciclagem sem que se promova um estudo da rua, do bairro, dos usos e condições das 
edificações existentes. 
A ausência de estudos urbanísticos mais abrangentes nos coloca diante de duas possibilidades: ou a 
intervenção acaba por não produzir efeitos exógenos restringindo seu ganho ao edifício propriamente 
dito, ou os efeitos das intervenções propostas resultam na “gentrificação”, a conseqüência mais 
danosa que podemos vislumbrar (7). 
Sobre a problemática da “gentrificação” MEYER argumenta “que é uma das maiores contradições do 
urbanismo. Desde o século XIX, quando a renovação das cidades passou a ser uma prática 
constante, se busca formas de atenuar o problema" (8). 
No nosso caso específico os programas propostos relacionados na Tabela 3  não estão postulando 
alternativas para o problema da “gentrificação”. Até mesmo o Programa de Atuação em Cortiços – 
PAC, voltado a oferta de moradia da população de baixa renda nas áreas centrais não apresenta uma 
solução consistente para o problema. 
Nos programas habitacionais que intervem em uma demanda já instalada é comum os moradores, 
“repassarem” os imóveis a terceiros mediante contrapartida pecuniária que irá fazer frente a outras 
necessidades que vão desde problemas de saúde até alimentação. 
Não se trata de uma “venda” de propriedade, mas uma remuneração para acesso àquela habitação e 
aos benefícios inerentes ao programa social a qual a moradia estiver vinculada, sendo assim, mesmo 
quando tratamos de aluguel o “repasse” do “direito de uso” é possível. 
Esses dados demonstram a fragilidade dos programas habitacionais quando os mesmo não estão 
envolvidos em políticas de desenvolvimento econômico e social mais amplas. 
A entrega de uma “unidade habitacional” não encerra a problemática do individuo, como se cogitou 
durante muito tempo na formulação de políticas habitacionais. Principalmente programas como o 
PAC, que tratam com um mercado imobiliário onde a perspectiva de valorização dos imóveis é uma 
constante, devem prever uma atuação complementar no desenvolvimento social da comunidade, 

                                                 
7  A “gentrificação” é um processo que geralmente se dá pela valorização de alguma área, devido a uma intervenção urbanística, o que leva 

à substituição da população local por outra de maior poder aquisitivo que pode bancar o alto custo dos imóveis e dos serviços que se 
instalam na região. 

8 Sobre a declaração de MEYER, Regina, ver BORGES, Marana. Projeto de Revitalização do Centro e suas Contradições. USP on line. 
www.aomestre.com.br

 

http://www.aomestre.com.br/
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além de geração de emprego e renda, requerendo o entrosamento com outros programas públicos de 
saúde, educação, etc. 
É necessário também, termos um quadro objetivo da realidade que se apresenta. Os “exploradores 
de cortiços”, sejam eles os próprios proprietários do imóvel ou terceiros que detém a posse do imóvel, 
têm nessa prática uma atividade extremamente lucrativa. Conforme vem sendo amplamente 
denunciado pela imprensa, o valor por metro quadrado do aluguel em um cortiço é maior do que um 
apartamento – unidade isolada, nas áreas centrais. Desse modo, aliando o alto custo do m² alugado e 
as altas densidades de ocupação, verificamos uma atividade altamente rentável. 
Uma casa com valor de mercado de até R$ 150 mil pode render até 4% de seu valor/mês de aluguel, 
representando um “negócio excepcional”, considerando o baixo investimento na aquisição do imóvel 
e na ausência de despesas de manutenção, haja vista as condições precárias de conservação das 
edificações (9). 
Fica portanto a pergunta: Investimentos urbanístico e a valorização desses imóveis seriam suficientes 
para que eles deixassem de ser explorados como cortiços? Outra questão: Como a valorização 
imobiliária impacta imóveis tombados ou inseridos em ZEPEC ? (10). Somente essas questões 
demonstram como é necessário além da integração das políticas a elaboração de diagnósticos 
integrados, que venham a contemplar os conflitos presentes no espaço urbano. 
Morar, preservar, revitalizar – são alguns dos aparentes conflitos presentes no Bairro do Campos 
Elíseos, que na verdade podem harmonizar-se em política urbana integrada e com objetivos 
complementares. 
 
CONCLUSÕES 
 
Mesmo que as políticas públicas não venham a se compatibilizar e buscar a sinergia de diagnósticos 
e intervenções, todas as propostas que venham a interferir sobre o bairro de Campos Elíseos, 
deveriam ser objeto de um Estudo de Impacto de Vizinhança. 
Estudo de Impacto de Vizinhança, conforme estatuído através dos artigos 36 a 38 do Estatuto da 
Cidade e se constitui em um estudo prévio que deve contemplar os efeitos positivos e negativos de 
um empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 
proximidades, principalmente no que se refere ao adensamento populacional, à geração de tráfego e 
demanda por transporte público, à ventilação e iluminação, à valorização imobiliária, à paisagem 
urbana, ao patrimônio natural e cultural, entre outros. 
O EIV conforme proposto pelo Estatuto da Cidade foi recepcionado integralmente no Plano Diretor do 
Município de São Paulo e é aplicável aos projetos que venha a ser propostos através das políticas 
públicas relacionadas na Tabela 3 (11). 
Especialmente o Projeto Nova Luz, cujo impacto será significativo, deve necessariamente ser 
precedido de um estudo que permita conhecer as conseqüências para a área do projeto e o entorno, 
de forma a permitir que os efeitos perversos sejam, ao menos, minimizados. 
Além desse importante estudo urbanístico e imobiliário que é o EIV, novas propostas devem ser 
concebidas, especialmente para as políticas de habitação de interesse social em áreas centrais, 
como é o caso de Campos Elíseos. 
O estudo das edificações, da dimensão dos lotes e os usos existentes devem ser a partida para 
novos projetos e novas concepções de moradia que atendam aos interesses sociais e de 
preservação. 
 
 

                                                 
9 Estimativa a partir da análise do Projeto Setorial da Barra Funda do PAC- CDHU - 2004 
10 ZEPEC -  Zonas Especiais de Preservação Cultural, são definidas nos termos do artigo 168, da Lei 13.430/02 como porções 

do território destinadas à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico e arqueológico, podendo 
se configurar como sítios, edifícios ou conjuntos urbanos.  

11 O Estudo do Impacto de Vizinhança é tratado através do artigo 257, da Lei Municipal 13.430/02 – Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo. 
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TABELA 1  

PROCESSO 24.506/86 – CONDEPHAAT  

Imóveis em processo de tombamento – Grau de Preservação 1 
Localização  Uso e Ocupação  Estado de Conservação 
Al. Barão de Limeira, 1379 Institucional – Colégio Boni Cosilli Bom 
Al. Ribeiro da Silva, 180 Habitacional – invasão  Muito deteriorado 
Rua Cons. Nébias, 1295, 1355 Assistencial – “Toca de Assis” Bom 
Rua Cons. Nébias, 1283 Institucional – Programa Criança 

Cidadã 
Bom 

Al. Glete, 562 Institucional – Colégio Maria José  Bom 
Al. Glete, 444 e 488 Institucional – Colégio N.Sra. do 

Loreto  
Muito bom 

Rua Guaianazes, 1112 c/ Al. 
Nothmann, 495 

Institucional – Casa da 
Solidariedade 

Muito bom 

Av. Rio Branco, 1312 Imóvel não visitado  
Av. Rio Branco, 1278 e 1294 Institucional – Polícia Militar  Bom 
Av. Rio Branco, 1210 Institucional - FUNDUNESP Muito bom 
Lgo. Coração de Jesus, 140 e 
154 

Institucional – Liceu Coração de 
Jesus  

Muito bom 

Al. Nothmann, 275 Institucional – Liceu Coração de 
Jesus 

Muito bom 

Al. Dino Bueno, 383 Institucional - UNISAL Muito bom 
Al Cleveland, 374 Imóvel vago  Muito deteriorado 
Observações 

1) O estado de conservação do imóvel foi aferido a partir de vistoria externa realizada pelas autoras em 
fevereiro/2006; 

2) Foram considerados em “muito bom” estado de conservação imóveis que passaram por restauro ou 
reforma recente. 

 

 

 

TABELA 2 

PROCESSO 24.506/86 – CONDEPHAAT  

Imóveis em processo de tombamento – Grau de Preservação 2 
Localização  Uso e Ocupação  Estado de Conservação 
Al. Eduardo Prado, 460 e 474 Imóvel não visitado   
Rua Cons. Nébias, 1615, 1649, 
1661, 1683, 1699, 1721 Imóveis não visitados  

Al Ribeiro da Silva, 120 Imóvel não visitado  
Rua Cons. Nébias, 1340 Imóvel não visitado  

Rua Guaianazes, 1281 Misto – habitacional (cortiço) e 
serviços (informal) Muito deteriorado 

Rua Guaianazes, 1239 Imóvel vago  Deteriorado  
Rua Guaianazes, 1128 Serviços – empresa Tejofran Muito bom 
Rua Guaianazes, 1149 Serviços – empresa não identificada Deteriorado 
Av. Rio Branco, 1468 e 1492 Imóvel não visitado   
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Al. Dino Bueno, 475 Institucional – Crece Municipal  Bom 
Al. Nothamann, 563 Serviços - escritórios Muito bom 
Al. Nothmann, 567 Serviços – Porto Seguro  Muito bom 
Rua Guaianazes, 1050 Institucional – DADE  Muito bom 

Rua Guaianazes, 1058 Institucional – Secretaria de 
Turismo Muito bom 

Av. Rio Branco, 1318 Imóvel não visitado  
Av. Rio Branco, 1260 Imóvel não visitado   
Rua Cons.Nébias, 970 Institucional – Colégio Maria José  Bom 
Al. Glete, 501 Imóvel vago – antigo cortiço  Muito deteriorado  
Lgo. Coração de Jesus, 65, 67, 
75, 81, 83 

Misto – habitacional (cortiço) e 
serviços (informal) Muito deteriorado  

Lgo. Coração de Jesus, 15, 21, 
23, 37 e 39 

Misto – habitacional (pensão), 
serviços (informal).e imóveis vagos Muito deteriorado 

Al. Dino Bueno, 118 Imóvel não visitado   
A. Dino Bueno, 135 Imóvel não visitado   
Al. Barão de Limeira, 432 e 548 Imóvel não visitado   
Rua Helvetia, 591 Imóvel não visitado   
Al. Barão de Piracicaba, 65, 69, 
72 Imóvel não visitado   
Observações 

3) O estado de conservação do imóvel foi aferido a partir de vistoria externa realizada pelas autoras em 
fevereiro/2006; 

4) Foram considerados em “muito bom” estado de conservação imóveis que passaram por restauro ou 
reforma recente. 
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