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Resumo 

A pacata cidade de São Paulo, que praticamente não cresceu nos três primeiros séculos 

desde sua fundação passou por um intenso processo de modernização a partir da Primeira 

República e alcançou o posto de maior metrópole do país. Este processo gerou um crescimento 

rápido e disperso que fez com que surgissem várias centralidades para a cidade, sendo as 

principais: o Centro, a Avenida Paulista e o vetor sudoeste Faria Lima – Berrini. 

Palavras chave: São Paulo; Centro; Paulista; Faria Lima – Berrini. 

 

Introdução 

O objetivo deste ensaio é fazer uma introdução à formação e ao desenvolvimento da 

Cidade de São Paulo, trabalhando a partir de uma periodização em quatro etapas: antes de 1898, 

do descobrimento à cidade imperial; de 1898 a 1930, a cidade do café; de 1930 a 1960, a cidade 

industrial; e de 1960 a 2000, a grande metrópole. Após este breve histórico são abordadas, porém 

não esgotadas, as três principais centralidades da cidade: o Centro, velho e novo; a Avenida 

Paulista; e o vetor Sudoeste, que compreende as Avenidas Faria Lima e Berrini. 

 

 Os autores referenciais para este pequeno estudo são Nestor Goulart Reis (2004), que 

estudou profundamente as questões do crescimento da cidade e de sua dispersão urbana; 

Benedito Lima de Toledo (2004) que trata da reconstrução da cidade sobre ela mesma e Heitor 

Frúgoli Jr. (2000) que aborda, especificamente, as principais centralidades de São Paulo. De 

maneira acessória contribuem também autores como Carlos Guilherme Mota (2003), além de 

mapas e fotos de época. 

 

Um Breve Histórico 

 
Antes de 1898 

 

Antes mesmo do descobrimento do Brasil já existia vida social nas terras que abrigariam a 

maior metrópole do país. Aqui residiam os índios Tupi que já utilizavam trilhas ou caminhos 

chamados Peabiru, que faziam a ligação entre São Vicente e a cidade de Cusco no Peru (MOTA, 

2003). 
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Em 1500 os portugueses descobriram o Brasil. Estas terras de além-mar tornaram-se 

colônias para exploração de produtos agrícolas ao longo do litoral, sem dar muita atenção ao 

interior, que ficou a cargo de iniciativas particulares. São Vicente foi um dos pontos de partida 

para expedições adentrarem ao interior, estes desbravadores subiram a serra de “gatinhas” e no 

planalto encontraram o Peabiru. Ao longo deste caminho surgiram pequenos povoados e missões 

jesuíticas, dentre elas, uma que ganharia especial importância. Em 25 de janeiro de 1554, em 

uma colina alta, onde hoje fica o conhecido Pátio do Colégio, um grupo de padres jesuítas realizou 

a primeira missa de São Paulo de Piratininga, marcando desta maneira a fundação da atual 

cidade de São Paulo. Um pequeno povoado começa a se desenvolver nos arredores deste 

colégio que os jesuítas fizeram para catequizar os índios, dando origem ao que seria conhecido 

posteriormente como triângulo histórico (compreendido entre as Igrejas Nossa Senhora do Carmo, 

São Bento e São Francisco). Em 1561, São Paulo tornou-se uma vila, de “vida bem rústica e 

quieta” (MOTA, 2003, p. 244), e seguiu sem grande destaque ao longo dos primeiros séculos do 

descobrimento, mas foi um dos pontos que abriu as portas para as bandeiras explorarem o interior 

se consolidando como um posto comercial. Em 1771 a vila passa a cidade (Figura 1), mas ainda 

continua concentrada no triângulo histórico e seus arredores (MOTA, 2003; REIS, 2004; TOLEDO, 

2004). 

 

 

Figura 1 - Planta da Imperial cidade de São Paulo - Eng. Rufino J. Felizardo e Costa, 1810 
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De 1898 a 1930 
 

Os tempos do Império chegam ao fim e se inicia a Primeira República em 1889. São Paulo, 

que era pacata, agora passa por transformações rápidas. Os líderes republicanos, que assumiram 

o poder, praticamente refizeram a cidade, dando à “cidade colonial” feições de “cidade europeia” 

(REIS, 2004). 

 

Figura 2 - Crescimento populacional da cidade de São Paulo 1890-1930 
 

São Paulo ganha força com o café e recebe milhares de imigrantes que vinham, em sua 

maioria, da Europa para trabalhar nas plantações no interior e também em pequenos comércios e 

serviços na capital. A população crescia rápido, passou de 65.000 habitantes em 1890 para 

900.000 habitantes em 1930 (Figura 2), podendo-se compará-la, neste momento, às principais 

cidades da Europa (REIS, 2004). A cidade se reconstrói, sobre si mesma, a cidade de taipa abre 

espaço para a cidade de tijolos e depois para a de concreto (TOLEDO, 2004). 

A cidade de São Paulo é um palimpsesto – um imenso pergaminho cuja escrita é 
raspada de tempos em tempos, para receber outra nova, de qualidade literária 
inferior, no geral. Uma cidade reconstruída duas vezes sobre si mesma, no século 
XIX. (TOLEDO, 2004, p. 77) 

As primeiras ferrovias são construídas entre os anos de 1880 e 1910, e ao longo delas se 

instalam indústrias e vilas operárias. Segundo Nestor Goulart Reis,  

“Podemos admitir a existência de um esquema amadurecido de ação empresarial 
[...] Para a realização desse esforço, os empresários paulistas investiram na 
construção de ferrovias que, diferentemente de outros estados, não pertenciam a 
empresas estrangeiras. A exceção era a São Paulo Railway [...]” (REIS, 2004, p. 
141) 

As linhas férreas e as Tramways que também transportavam passageiros contribuíram 

para a dispersão da cidade. A Tramway Cantareira ao norte e a de Santo Amaro ao sul 

estimularam de maneira precoce loteamentos próximos às suas estações. O investimento no 

sistema ferroviário fica praticamente estagnado a partir de 1914, sem alternativas para a 

expansão e com dificuldades para importação devido a I Guerra Mundial (REIS, 2004).  

 

1890 

• 65.000 
habitantes 

1893 

• 130.000 
habitantes 

1915 

• 500.000 
habitantes 

1930 

• 900.000 
habitantes 
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A modernização avança a passos largos. A Companhia Light1 se instala na cidade e atua 

principalmente nos setores de energia, transporte e comunicações. Em 1901 inaugura a primeira 

linha de bondes, substitui gradualmente a iluminação a gás pela energia elétrica e após a crise de 

abastecimento de carvão mineral (1914-1918) passa a fornecer eletricidade às indústrias que 

antes eram abastecidas a carvão mineral. No início do século XX o Grupo Light absorveu a 

Companhia Bragantina, que foi a responsável por instalar os primeiros telefones na cidade (REIS, 

2004). 

 

O primeiro automóvel chega à São Paulo por volta de 1904, como transporte de alto luxo, 

tornando-se mais popular após a I Guerra Mundial com a instalação da Ford e da General Motors. 

As estradas municipais e estaduais foram melhoradas por Washington Luís entre 1914 e 1924 

(REIS, 2004). 

 

Evidenciam-se dois cenários urbanos: o tradicional compacto e o novo intercalado pelo 

verde. A região central passa por um processo de verticalização. Os bairros residenciais de faixas 

de renda alta e média constroem palacetes isolados no centro dos lotes ladeados por jardins. Os 

bairros populares tinham menos acesso à infraestrutura, seus terrenos eram menores e muitas 

vezes as casas eram construídas nos limites dos terrenos, especialmente quando provinham de 

iniciativas de empresários. Os loteamentos periféricos muitas vezes eram irregulares e precários, 

não obedeciam às normas então fixadas pela Câmara, a autoconstrução era frequente com a 

presença de alguns recuos buscando “imitar” o padrão dos bairros de alta renda, porém com 

aparência melancólica (REIS, 2004). 

 

Este crescimento populacional fomentado pela modernização da cidade despertou o 

interesse dos empresários para o mercado imobiliário. Os loteamentos que não se articulavam 

entre si, eram traçados com critérios de tabuleiros de xadrez e dimensões homogêneas das 

quadras. Eram como colchas de retalhos costuradas a posteriori. A prefeitura, criada em 1898, 

não tinha um plano que estabelecesse diretrizes para o crescimento da cidade nesta época. As 

soluções para a ligação dos bairros esboçavam um modelo radioconcêntrico, buscando 

“harmonizar” as iniciativas do mercado imobiliário com ligações parciais entre bairros periféricos e 

o centro, além de intervenções buscando assegurar espaços de interesse público (REIS, 2004). 

 

O sistema de abastecimento de água foi aperfeiçoado em 1892. Os rios Anhangabaú e 

Tamanduateí foram canalizados. O esgoto era lançado no rio Tietê e o lixo domiciliar era coletado 

                                                
1 The São Paulo Trainway, Light and Power Company 
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por carroções e incinerado. A educação pública, fornecida pelo governo do Estado, era eficiente. 

Os primeiros hospitais e institutos já estavam instalados, porém o atendimento ambulatorial só 

acontece após 1930 (REIS, 2004). 

 

O consumo se modernizou com mercados municipais e lojas de departamentos. O lazer se 

concentrava em parques, banhos de mar nas praias de Santos e visitas ao chamado “anel 

caipira”. A prática esportiva era feita em parques e clubes (REIS, 2004). 

 

Problemas sociais começam a florescer, com grandes massas de trabalhadores urbanos 

se fazendo presentes e grande concentração de pobres junto aos centros de poder. Estas massas 

urbanas eram em sua maior parte imigrantes europeus alfabetizados e altamente politizados, 

estabelecendo paralelo com as condições europeias e culminando em várias revoluções (1922, 

1924, 1930, 1932) e agitações (1935) (REIS, 2004). 

 

A partir deste movimento de modernização é possível concluir que “ações do governo 

estadual e da Câmara Municipal (depois prefeitura) criaram desde logo determinados polos de 

interesse na cidade, com a construção de conjuntos urbanísticos e paisagísticos, cenários e 

espaços simbólicos das novas formas de poder.” (REIS, 2004, p. 177). 

 
De 1930 a 1960 

 

A crise de 1929, marcada pelo colapso do mercado do café e da economia agrária 

tradicional, e as revoluções de 1930 e 1932 limitaram o crescimento de São Paulo, que a partir de 

1934 começou a dar sinais de recuperar relativo dinamismo. Após 1930 houve diversificação da 

produção rural e implantação da indústria de substituição A partir de 1945 a indústria estrangeira 

entra em larga escala, com novos horários, operando em turnos nas fases de intensa atividade; os 

operários passam a ser mais especializados e com maior grau de independência política (REIS, 

2004). 

 

Os investimentos em infraestrutura a partir de 1930 foram concentrados no setor 

rodoviário. Em 1934 foi criado o DER2 dando início aos projetos para a construção de 

autoestradas como Via Anchieta, Via Anhanguera, Rodovia Presidente Dutra, Fernão Dias e Régis 

Bittencourt, facilitando assim o fluxo migratório e a instalação de indústrias na periferia (REIS, 

2004). 

 

                                                
2 Departamento de Estradas de Rodagem. 



 

 
6 

Em 1947 os bondes foram considerados obsoletos e o transporte por ônibus foi priorizado. 

O sistema de avenidas continuou a se expandir nos anos seguintes. A administração de Juscelino 

Kubitschek (1955-1960) implantou um esquema de interligação de todas as regiões com a nova 

capital, Brasília, buscando integrar o mercado em escala nacional, coincidindo com a instalação 

da indústria automobilística em São Paulo e região, que se tornou um dos principais centros 

urbanos e industriais em escala mundial. Nos anos 1960 o sistema viário já estava congestionado 

e foi elaborado o primeiro anel rodoviário para desafogar o trânsito da cidade com a saída dos 

caminhões, expandindo o sistema radio-concêntrico (REIS, 2004). 

 

Após 1929 houveram problemas cambiais e entre 1939 e 1945 devido à II Guerra não era 

possível fazer importações. Em 1945 começam a surgir grandes projetos de desenvolvimento 

industrial com participação de capitais internacionais (REIS, 2004). 

 

Em 1954-1955 houve uma crise de abastecimento de energia elétrica, solucionada com 

grandes investimentos no setor e a construção de usinas hidroelétricas além da criação da CESP3 

(REIS, 2004). Na década de 1960, as novas fábricas dependiam somente de energia elétrica e 

das rodovias, elas começaram a se estabelecer nas periferias, dando início ao processo de 

decadência de alguns bairros como Brás, Mooca e Penha e contribuindo para a dispersão urbana. 

O aumento da industrialização de cidades vizinhas também atraia população de baixa renda e 

dava início a formação de uma região metropolitana (REIS, 2004). 

 

Nos anos 1930 são iniciadas uma série de intervenções na área central. Loteamentos 

periféricos eram ocupados lentamente. Os bairros periféricos eram acessados por rodovias, que 

aos poucos foram convertidas em avenidas, que concentravam aglomerações de comércio, 

formando um cenário urbanístico precário que apresentou alguma melhoria ao longo do tempo. Os 

bairros mais pobres, entre 1930 e 1945, eram basicamente vilas operárias, consideradas formas 

de investimento pelos industriais até a criação da Lei do Inquilinato em 1942. Após a criação desta 

lei o mercado foi reorientado e incorporadores passaram a vender unidades com a forma de 

condomínio. Os bairros de classe média tinham arquitetura esmerada (REIS, 2004) 

 

 

                                                
3 Cia. Energética de São Paulo. 

1940 

• 1.326.261 
habitantes 

1950 

• 2.227.512 
habitantes 

1960 

• 3.709.274 
habitantes 
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Figura 3 - Crescimento populacional da cidade de São Paulo 1940-1960 
 

Em 1940 a população contava com 1.326.261 habitantes e em 1960 já tinha cerca de 

3.709.274 habitantes, equiparando-se à população do Rio de Janeiro e tornando-se o centro de 

uma região metropolitana que congregava 4.800.00 habitantes. Este aumento populacional foi 

causado por um fluxo de migrantes e a população que antes era marcadamente europeia, agora é 

uma síntese das regiões brasileiras. Houve a expansão das periferias, aumento dos bairros 

populares muito pobres e o surgimento das primeiras favelas (REIS, 2004).  

 

Na década de 1930 foi criada a Universidade de São Paulo e o ensino público e gratuito 

para a população dos 5 aos 14 anos foi ampliado com a construção de novas escolas. Foram 

criados dispensários e centros médicos nos bairros populares para atendimento à população mais 

carente, no início dos anos 1940 foi inaugurado o Hospital das Clínicas e após 1945 os planos de 

vacinação diminuem significativamente os índices de mortalidade (REIS, 2004). 

 

Este período entre 1930 e 1960 é marcado por um crescimento disperso, em que os limites 

da cidade se expandem, porém, sem grande adensamento. É nesta época que surge a distinção 

entre o centro velho e o centro novo. O Centro velho encerra o triângulo histórico onde a cidade 

começou e o Centro Novo se estabelece na região da Praça da República e seus arredores 

(REIS. 2004). 

 

Depois de 1945 a administração se omite em relação aos bairros periféricos ocupados por 

população de baixa renda que crescem em meio a loteamentos irregulares. Com o tempo o 

“desprezo” aos bairros pobres se “alastrou” a outras regiões da cidade. O tamanho da cidade era 

o documento que interessava. Até a década de 1950 os prédios eram construídos sem recuos 

frontais e laterais, a exemplo do plano Haussmann, a partir de 1950 são estabelecidos recuos 

frontais e laterais para os prédios fora do centro (REIS, 2004). 

 

Entre 1954 e 1960, o saneamento era insatisfatório, pois atendia somente 1/3 da 

população. O restante era abastecido por poços sem tratamento, muitas vezes próximos a fossas, 

por não haver coleta de esgoto (REIS, 2004). 

 

As cidades vizinhas se conturbaram em um imenso tecido urbano e a vida cotidiana muitas 

vezes acontece em mais de um município. A necessidade de novas vias e terminais de ônibus 

acabaram por destruir alguns dos melhores espaços urbanos da cidade, a exemplo do Parque D. 

Pedro II (REIS, 2004). 
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De 1960 a 2000 
 

São Paulo ultrapassa os limites de uma metrópole, e passa a um polo central de uma 

região metropolitana com forte poder de indução. Em 1960 contava com cerca de 3 milhões e 700 

mil habitantes (Figura 4), em 2000, esta região alcança 18 milhões de habitantes, integrada a outras 

regiões metropolitanas (REIS, 2004). 

 

 

Figura 4 - Crescimento populacional da cidade de São Paulo 1940-1960 
 

O movimento migratório continuava acentuado, trabalhadores rurais e sem instrução 

vinham para a Capital em busca de melhores oportunidades. Nos anos de 1980, com a 

estagnação da economia, este contingente engrossou a população marginalizada do anel 

metropolitano (REIS, 2004). 

 

Nos anos 1960 a construção das super-rodovias aumentou a mobilidade da população, 

permitindo a formação de novos polos industriais e novas regiões metropolitanas. O sistema de 

vias radio-concêntrico que foi consolidado com o Plano de Avenidas, tornou-se obsoleto quando a 

população metropolitana chegou na casa dos 5 milhões de habitantes, os congestionamentos 

eram cada vez mais constantes e o sistema de transporte precário (REIS, 2004). 

 

Nas décadas de 1960 e 1970 foram elaborados planos gerais para implantação a longo 

prazo, que até hoje não foram concluídos. Os principais foram o Metrô e o PDDI4 que propunham 

a implantação de uma rede de transporte coletivo de alta capacidade e uma série de 

melhoramentos viários em malhas, não mais radio-concêntrico (REIS, 2004).  

 

Novas centralidades começaram a se formar nas áreas internas ao chamado Pequeno 

Anel Viário (Marginais Tietê e Pinheiros) entre elas estão as avenidas Faria Lima, Marginal 

Pinheiros e Luís Carlos Berrini, com a construção de apartamentos, escritórios, centros de 

serviços, comércio e lazer. O centro velho entra em decadência e novos “centros” surgiam, 

criando o que se conhece hoje como centro expandido (REIS, 2004). 

                                                
4 Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

1960 

• 3.709.274 
habitantes 

1970 

• 5.924.615 
habitantes 

1980 

• 8.493.226 
habitantes 

1990 

• 9.626.898 
habitantes 

2000 

• 10.406.166 
habitantes 
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O Centro Velho e o Centro Novo 

 

O que hoje é conhecido como centro velho da cidade de São Paulo compreende o local 

que marca a Fundação da Cidade, o Pátio do Colégio. Nos três primeiros séculos do 

descobrimento a cidade ficou compreendida no chamado “triângulo histórico” entre as Igrejas 

Nossa Senhora do Carmo, São Bento e São Francisco, em outra versão compreendido entre as 

ruas Direita, 15 de Novembro e São Bento (REIS, 2004; TOLEDO, 2004.) 

 

Após o aperfeiçoamento do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto em 

1892, construções residenciais que não comportavam adaptações se tornaram obsoletas, assim 

como as ruas estreitas e congestionadas com o trânsito de pedestres e automóveis. As famílias 

abastadas que ali residiam foram para os bairros novos e o casario foi alugado para cortiços, 

acelerando a degradação da região central (REIS, 2004).  

 

Havia um esforço para modernizar a infraestrutura e aparência de alguns bairros (Figura 5), 

tornando-os mais europeus. O centro é reformado e abrem-se dois cenários: a Oeste o 

Anhangabaú, Praça do Patriarca e Praça da República com sinais de refinamento; e a leste a 

praça da Sé e Parque Dom Pedro II com simplicidade (REIS, 2004). 

 

Figura 5 – Largo São Bento - Guilherme Gaensly, [1902?] 
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As reformas iniciadas pelo Conselheiro Antônio Prado, em 1898, seguido por Barão de 

Duprat e Washington Luís, “buscavam harmonizar os objetivos declarados de interesse público e 

as oportunidades de atuação no mercado imobiliário” (REIS, 2004, P. 180). Estas reformas 

compreendiam o alargamento e retificação de ruas, estabelecimento de novos alinhamentos para 

construções, além de uma evidente segregação ao remover para áreas afastadas ex-escravos e a 

população pobre, para abrir espaço para intervenções que valorizavam a cidade, sobretudo o 

interesse das classes mais abastadas (REIS, 2004) 

 

Também surgiram planos para grandes operações imobiliárias, inicialmente com Silva 

Telles e depois com Vitor Freire e Guilhem. Foram criados parques no Vale do Anhangabaú e 

Várzea do Carmo, foi iniciada a construção da atual Catedral da Sé e sua praça, além de reforçar 

as principais vias do triângulo (REIS, 2004).  

 

O plano definitivo veio com os projetos do paisagista francês Joseph Bouvard que buscou 

conciliar seu trabalho paisagístico com os interesses imobiliários. Seu projeto para o Anhangabaú 

quase integralmente implantado, solucionou conflitos e fomentou um conjunto de novos edifícios 

públicos e privados. O projeto para o Parque D. Pedro foi parcialmente implantado, uma das 

opções deste projeto permitia a execução de obras por empresários que receberam numerosas 

quadras nas bordas do parque (REIS, 2004). 

 

Entre 1934 e 1938 o Prefeito Fábio Prado dá início a uma série de intervenções na área 

central. O Plano de Avenidas definido por Ulhôa Cintra  e desenvolvido por Francisco Prestes 

Maia em 1920 começa a ser implantado, ganhando impulso após 1938, quando Prestes Maia 

assume a prefeitura (REIS, 2004). 

 

“Até a Segunda Grande Guerra, os escritórios, consultórios, bancos, hotéis, restaurantes, 

cinemas e o comércio praticamente não saíram dessa área” (TOLEDO, 2004, P. 10).  O comércio 

de luxo é deslocado do “triângulo” para o eixo da Rua Barão de Itapetininga, surgindo as 

denominações de Centro Velho e Centro Novo. 
 

O centro passou por um processo de esvaziamento com o deslocamento de parte dos 

serviços ali instalados para a Avenida Paulista. Com isso surgiram movimento como o Viva o 

Centro a fim de revitalizar esta região da cidade que conta com ampla infraestrutura urbana. 

 

A Avenida Paulista 
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Figura 6 - Avenida Paulista - Guilherme Gaesnly, [1902?] 

Os limites da cidade se expandiram, diversos loteamentos foram abertos nos anos de 

1890. Inaugurada em 1891, por iniciativa de um grupo de empresários liderados por Joaquim 

Eugênio de Lima, a Avenida Paulista foi construída sobre uma trilha para boiadas e carros de boi 

ao longo de um espigão (FRÚGOLI, 2000), com cuidadosa arborização como a dos boulevares 

franceses (REIS, 2004) (Figura 6). A avenida era destinada à alta classe, concentrava moradias de 

fazendeiros de café e ficou relativamente vazia até 1910, sendo ocupada efetivamente após a 

crise de 1929, quando muitos cafeicultores tiveram que vender suas casas para imigrantes que 

enriqueceram com a indústria e o comércio e construíam suas casas em estilo eclético (FRÚGOLI, 

2000). 

 

A região recebeu diversos investimentos do poder público: linha de bondes; asfalto; o 

Parque Trianon, projetado por Barry Parker, e seu belvedere. Nesta época havia um número 

significativo de iniciativas através da articulação direta os órgãos públicos e os loteadores (REIS, 

2004). 

 

Na década de 1940 começou, na Paulista, um processo de verticalização com a 

construção de edifícios de apartamentos, exceção feita ao Conjunto Nacional (1956) que era de 

uso misto. A partir de 1959, os edifícios comerciais passam a ocupar a avenida, pois o antigo e 

congestionado centro já não era tão atrativo aos empresários. Nos anos 1970, já havia ocorrido a 
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migração de empresas, bancos e atividades culturais, consolidando a Avenida Paulista como uma 

nova centralidade na cidade (FRÚGOLI, 2000).  

 

O ônus de sua centralidade atinge a Paulista. A avenida passa a contar com um trânsito de 

passagem, pois sua posição facilitava a ligação sul-oeste dentro da cidade. Nesta mesma época 

começavam a ser pensados os planos urbanos: PUB5, 1969; PMDI6, 1970, e o PDDI, 1971. 

Surgiram, também, projetos intitulados “Nova Paulista”. Em 1965, Jorge Wilheim propôs estender 

o espigão até o Jabaquara; em 1968, a gestão municipal de Faria Lima, propõe a criação de vias 

expressas enterradas e vias locais na superfície da avenida, que seria incorporado ao Plano de 

Vias Expressas que também previa a instalação de uma linha metrô mais abaixo destas vias. As 

obras das vias expressas foram iniciadas e abandonadas. O primeiro trecho do metrô foi 

inaugurado no início da década de 1990 (FRÚGOLI, 2000). 

 

Ao final da década de 1970 a Avenida Paulista já se consolidava como centro financeiro da 

cidade. Em 1991 foi eleita “símbolo da cidade” e passou por uma reforma em seu mobiliário 

urbano.  Por volta de 1987 a avenida dava os primeiros sinais de degradação. Diversas propostas 

e especulações acerca do que se deveria fazer para evitar que a Paulista se deteriorasse, como o 

centro, foram feitas e foi criada a Associação Paulista Viva. Em 1996 houve um Concurso de 

Propostas para a Valorização Urbana da Avenida Paulista, mesma época em que empresas 

começavam a evadir em direção às Avenidas Faria Lima e Berrini, em parte, à procura de edifícios 

maiores e mais modernos. A Avenida Paulista passou por intervenções pontuais e continua 

bastante ativa até os dias de hoje (FRÚGOLI, 2000). 

 

Vetor Sudoeste: Faria Lima – Berrini 

A Avenida Faria Lima surge a partir de um projeto para o alargamento da rua Iguatemi em 

1968. Esta importante via, ligação entre a Lapa e o Brooklyn, não estava prevista no Plano de 

Avenidas, 1930, nem no PDDI, 1971. Aparentemente fruto de uma operação de especulação 

imobiliária, teve sua lei de diretriz viária aprovada por decurso de prazo e na época foi 

concretizado o que seria seu trecho mais “atrativo” entre o largo da Batata e a Avenida Cidade 

Jardim (CAMARGO, 2000). 

 

Nesta época o recém-inaugurado Shopping Iguatemi, 1966, agiu como um ponto indutor 

para o crescimento da região, supondo que ele poderia gerar uma nova centralidade. A 
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concentração de lojas proporcionada pelo Shopping atraiu a atenção da Prefeitura, especialmente 

sobre o recolhimento de impostos, desta maneira a região passou a ser alvo de investimentos 

públicos. Em 1969, a primeira pista do alargamento da Rua Iguatemi foi concluída, a segunda 

ficou pronta no ano seguinte. Na Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo de 1972, já havia 

a possibilidade de adensamento no eixo de 50m ao longo da via (CAMARGO, 2000). 

 

Na gestão de Jânio Quadros (1985-1988) havia um projeto para uma operação urbana na 

Avenida Faria Lima, para complementar sua execução, que até então havia sido parcial. O 

Arquiteto Júlio Neves participou deste projeto, que traria a formatação de um grande eixo de 

negócios que se desenvolveu a partir dos anos 1970 ao longo das Marginais do Rio Pinheiros 

seguindo para o vetor sudoeste, englobando a Avenida Luiz Carlos Berrini7 CAMARGO, 2000).  

 

A Operação Urbana Faria Lima, foi aprovada com a Lei 11.732 de 1995, com o objetivo de 

executar o prolongamento da avenida Faria Lima, interligando as Avenidas Pedroso de Moraes e 

Hélio Pelegrino, contando com estações da CPTM e Metrô, além da reurbanização do Largo da 

Batata. O projeto da Nova Faria Lima foi bastante polêmico na época e foi necessária a 

intermediação com os moradores da região que durou cerca de dois anos. Os empreendimentos 

implantados aqui seguiram um padrão internacional para atender novas necessidades das 

atividades empresariais (CAMARGO, 2000). 

 

Em 2001 foi aprovada a Operação Urbana Água Espraiada, Lei 13.260 de 2001, que 

fortaleceu o vetor sudoeste como um grande pólo de negócios (CAMARGO, 2000). Esta nova 

operação urbana abrange a Avenida Luiz Carlos Berrini, Avenida Água Espraiada e Chucri Zaidan 

até a Avenida João Dias.  

 

Considerações Finais 

A pacata cidade de São Paulo que ficou praticamente adormecida durante os três 

primeiros séculos após sua fundação, experimentou após esta primeira etapa um crescimento 

acelerado e disperso, que levou ao surgimento de novas centralidades.  

 

O crescimento do Centro Velho a oeste do Anhangabaú em direção à Praça da República 

deu origem ao Centro Novo. A Avenida Paulista que surgiu como opção de moradia a elite 

cafeeira aos poucos foi assumindo uma vocação terciária, sendo permeada com edifícios 

                                                
7 Grande parte do desenvolvimento da Avenida Luiz Carlos Berrini se deu através do Arquiteto Carlos Bratke, 
que também era incorporador, na década de 1980. 
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comerciais e sedes de empresas, em grande parte bancos, que acabaram por deslocar o centro 

financeiro da cidade do Centro Velho para o Espigão. O crescimento da cidade se deu em todas 

as direções, porém o vetor sudoeste se destacou como polo de serviços, e também por concentrar 

os investimentos de particulares e do poder público. Neste contexto, o Shopping Iguatemi trouxe 

novos hábitos de consumo e ajudou a atrair o olhar do Poder Público para o que seria conhecido 

hoje como Avenida Faria Lima, que nos anos de 1970 sofreu um processo de verticalização. Na 

década de 1980 a Avenida Luiz Carlos Berrini surgia como outro polo terciário, porém o padrão 

arquitetônico de seus edifícios se tornaria obsoleto com os movimentos de globalização que agora 

procuravam prédios com lajes maiores e padrões internacionais, que foram incentivados pela 

Operação Urbana Faria Lima, dando continuidade ao trecho que não havia sido executado na 

década de 1970 e que ficou conhecido como Nova Faria Lima. O crescimento nesta direção 

continuou forte com outra operação urbana, a OUC Água Espraiada, que estende este vetor até a 

Avenida João Dias. 

 

A cidade hoje possui outras centralidades além destas três principais. Alguns destes 

núcleos vem ganhando importância, como por exemplo a Água Branca, que também é incentivada 

por operação urbana, além de outras que agora contam com incentivos constantes do Plano 

Diretor Estratégico de 2014. 
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