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Resumo 

A experiência de preservação e conservação do patrimônio histórico e cultural a partir da 

promoção de habitação social com a participação das comunas na cidade de Bolonha durante o 

período de implantação do Plano Integrado de Conservação nas décadas de 60 e 70 e a proposta, 

recentemente (2009), adotada pelo Governo Federal brasileiro com a criação do Programa Minha 

Casa Minha Vida – Entidades - cujo o objetivo é a produção de habitação social para famílias que 

estejam organizadas em cooperativas, associações e demais entidades privadas sem fins 

lucrativos apresentam algumas semelhanças entre si quando analisamos a atuação do PMCMV 

na cidade de São Paulo. Ressalta-se que as duas experiências apresentam características 

econômicas, sociais e culturais diferentes entre si seja pelo momento em que ambas ocorreram, 

seja pelos atores envolvidos em cada uma das cidades e principalmente pelo objetivo primeiro de 

cada uma delas sendo em Bolonha a preservação e conservação do centro histórico através das 

moradias e no PMCMV a possibilidade de diminuição do déficit habitacional nas classes com 

renda até R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). Isto posto, o objetivo deste artigo é analisar 

as características das duas intervenções em ambas as cidades e como o processo que vem 

acontecendo em São Paulo pode ser um caminho para a preservação e conservação do centro 

histórico que se encontra em processo de degradação e abandono.  

  

Palavras chave: Minha Casa Minha Vida – Entidades; Conservação Integrada; Bolonha-São 
Paulo. 

 

 

 



 

 

 

Introdução 

O presente artigo objetiva traçar um paralelo entre a experiência ocorrida na cidade de 

Bolonha, na Itália, durante a realização do Plano de Conservação Integrada (década de 60 e 

70), encabeçado pelo arquiteto Pier Luigi Cervellati e a recente experiência ocorrida no Brasil a 

partir da criação do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, modalidade Entidades. Esse 

paralelo será orientado pela participação comunitária existente nas duas vivências e a 

possibilidade de preservação e conservação de centros históricos que ambas as intervenções 

permitem. 

 

É importante salientar que embora se procure pontos de confluência entre as duas 

experiências, cabe uma ressalva quanto às diferenças existentes entre um país e outro, o 

contexto histórico em que cada uma das iniciativas estão inseridas, os atores que participam 

desse processo e uma característica importante do processo ocorrido em Bolonha, e que foi a 

premissa básica para o plano, a recuperação dos aspectos históricos das construções e da 

cidade algo que não ocorre de maneira direta com o PMCMV - Entidades. 

 

Ambas experiências têm em comum o fato de se utilizarem de iniciativas de associação 

comunitária a fim de se promover a habitação de interesse social. Em Bolonha a promoção da 

habitação foi uma ação secundária inserida dentro de um plano maior de preservação urbana e 

no Brasil a habitação é tida como objetivo primeiro dentro de um plano nacional para diminuição 

do déficit habitacional. 

 

Analisando as formas de atuação e os resultados obtidos, ainda que bastantes recentes 

no caso do brasileiro, o artigo visa extrair de maneira sucinta as lições apreendidas em ambos 

os casos e compreender se a promoção da habitação através de cooperativas ou associações, 

principalmente em áreas centrais, pode ser um fator de revitalização e preservação do 

patrimônio cultural. 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades 

A primeira fase do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV foi criada pela Medida 

Provisória 459 de 25 de março de 2009, posteriormente convertida na Lei Federal n. º 11.977 de 

07 de julho de 2009, com o objetivo de produzir habitação para famílias com renda até  

 



 

 

R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Após atingir a meta de 1(um) milhão de unidades 

habitacionais, deu-se início no ano de 2011 à segunda fase do projeto, a partir da aprovação da 

Lei Federal n. 12.424, de 16 de junho de 2011, com uma estimativa de construção de mais 2,75 

(dois milhões e setenta e cinco mil) unidades. É importante colocarmos que atualmente o 

PMCMV como um todo está passando por uma reestruturação em virtude da mudança de 

orientação política do Governo Federal e não se pode afirmar, até o momento, se o mesmo irá 

continuar com as características que por ora apresentamos.   

 

Conforme se pode verificar na figura abaixo, o programa é composto por diversas 

modalidades que abrangem perfis diferentes de renda e de população bem como a origem dos 

recursos que são aplicados em cada uma das modalidades. Dentro do programa há também a 

modalidade de produção de habitação rural, destinada à famílias com renda até R$60.000,00 

(sessenta mil reais) anuais. 

 

Figura 01 – Tabela Instrumentos e Modelagens de Subsídios – PMCMV 
Fonte: Ministério das Cidades 
 

Uma das modalidades desse programa é o PMCMV Entidades cujo objetivo é construir 

moradias para famílias organizadas em cooperativas, associações e demais entidades privadas 

sem fins lucrativos. Segundo dados disponíveis no site do Ministério das Cidades, na 

modalidade Entidades, a renda familiar bruta mensal não pode ultrapassar o valor de R$ 

1.600,00 (mil e seiscentos reais) e o principal objetivo é o estímulo ao cooperativismo e a 

participação da população como protagonista na solução de seus problemas habitacionais. As 

Entidades que desejam participar do programa devem estar previamente habilitadas pelo 

Ministério das Cidades e as propostas precisam passar pelo processo de seleção, análise e 

aprovação pela Caixa Econômica Federal (agência financiadora). A escolha das famílias a  

 



 

 

serem beneficiadas nessa modalidade deve ser transparente sendo obrigatória a publicidade 

dos critérios de seleção nos meios de comunicação do Município a ser contemplado bem como 

aprovada pelas assembleias das entidades. 

Após a aprovação da associação ou cooperativa pelo Ministério das Cidades e pela 

Caixa Econômica Federal, é preciso que essa entidade recorra à uma equipe técnica 

especializada que deverá entender e analisar as necessidades daquela comunidade e propor 

um projeto que atenda à essa demanda. O projeto deverá ser aprovado nos órgãos 

competentes e após essa etapa poderá ser financiado à entidade proponente ou diretamente 

aos beneficiários pelo Fundo de Desenvolvimento Social – FDS. 

Segundo cartilha disponibilizada pelo Ministério das Cidades a Entidade Organizadora é 

a responsável pela seleção dos beneficiários, execução do Trabalho Social e implantação do 

empreendimento por meio da Comissão de Acompanhamento de Obra – CAO e Comissão de 

Representantes - CRE. A entidade deve ainda, reunir, organizar e apoiar famílias no 

desenvolvimento de cada uma das etapas dos projetos. A cartilha também coloca que o objetivo 

do programa é estimular a parceria com os movimentos populares por meio do cooperativismo 

habitacional e o princípio de ajuda mútua para produção habitacional de interesse social. O 

beneficiário paga 120 prestações mensais equivalentes a 5% da renda bruta familiar, com 

parcela mínima de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 

 

Modalidades e exemplos de aplicação do PMCMV – Entidades 

Para a obtenção dos recursos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida as 

associações ou cooperativas tem as seguintes opções de modalidades operacionais: aquisição 

de terreno e construção; aquisição de terreno, pagamento de assistência técnica e despesas 

com a legalização para futura construção das unidades habitacionais; pagamento de 

assistência técnica e despesas com legalização em terrenos transferidos e em processo de 

transferência pelo poder público ou de propriedade da Entidade Organizadora para futura 

construção das unidades habitacionais; construção em terreno de sua propriedade, em terrenos 

transferidos e/ou em processo de transferência pelo poder público e finalmente a requalificação 

de imóvel urbano. 

 

Em qualquer uma dessas modalidades de operação é possível que a Entidade 

Organizadora trabalhe sob autogestão ou cogestão sendo as formas de trabalho a  

 

autoconstrução pelos próprios beneficiários; o mutirão ou ajuda mútua; a administração direta 

ou ainda por empreitada global. 



 

 

 

No fluxograma abaixo é possível observamos como se dá todo o processo de 

contratação do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. 

 

 

      Figura 02 – Fluxograma PMCMV -Entidades 
                Fonte: Ministério das Cidades 
 
 

Conjunto Habitacional Conselheiro Crispiniano/Iracema Eusébio e o Edifício Ipiranga – 

Centro de São Paulo/Capital 

Uma das possíveis aplicações dos recursos do PMCMV – Entidades é o exemplo 

ocorrido na cidade de São Paulo na região central. Dois edifícios, um deles que era de 

propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o outro que abrigava o Tribunal 



 

 

Regional do Trabalho – TRT, foram adquiridos pela União Federal que viabilizou o processo de 

construção de moradias pelo PMCMV na modalidade Entidades. 

 

 

 

Figura 03 – Localização dos empreendimentos 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo. 
 

Os dois empreendimentos foram repassados à Unificação das Lutas de Cortiços e 

Moradia (ULCM) através da Concessão de Direito Real de Uso - CDRU. Um deles, o Edifício 

Conselheiro Crispiniano/Iracema Eusébio já está finalizado e o outro está em processo de 

reforma.  

 

O Edifício Conselheiro Crispiniano contou, segundo informações do site da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, com recursos distribuídos da seguinte maneira:  cada unidade 

habitacional recebeu R$ 76.000,00 do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), R$10.000,00 

do Governo do Estado, pelo programa Casa Paulista e houve uma complementação de 
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recursos municipais para finalizar a reforma, no valor de R$ 566.294,06. 

 

O prédio que estava abandonado passou por um processo de retrofit onde foi possível 

recuperar em 13 (treze) andares uma quantidade de 72 (setenta e dois) apartamentos com 

metragens de 30, 43 e 51,8m2 e beneficiou diversas famílias que segundo relatos terão uma 

melhor qualidade de vida e promoverão a “desgentrificação” do centro conforme fala do prefeito 

Fernando Haddad. 

A implantação de projetos de moradia popular no Centro traz benefícios para a 
mobilidade, meio ambiente e segurança da cidade, porque aproxima as 
pessoas de seus postos de trabalho, evitando longos deslocamentos diários, e 
amplia a quantidade de pessoas na região central fora do horário 
comercial.  Nós estamos no centro de São Paulo, oferecendo moradia de 
qualidade para a população de baixa renda. Isso é integrar melhor a cidade do 
ponto de vista social. É a desgentrificação: trazer moradores de baixa renda, 
para se combinarem com aqueles de média e alta renda na mesma localidade. 
O centro tem que ser de todo mundo, para ser representativo da cidade. 
(Fernando Haddad, 2016). 

A montagem abaixo mostra o prédio retrofitado e um espaço interno do mesmo 

confirmando a possibilidade de boa moradia através do programa PMCMV – Entidades. 

 

 

Figura 04  – Edifício retrofitado e cômodo do apartamento. 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo 

 

Já o Edifício Ipiranga, estava abandonado há quatro anos e irá abrigar 120 (cento e 

vinte) famílias em 21 (vinte e um) andares com cerca de 7 (sete) mil metros quadrados. A 

reforma foi iniciada no ano de 2014 e a entrega estava prevista para julho de 2016, porém, 

ainda não ocorreu. 

 

Nesse edifício haverá duas tipologias sendo uma delas tipo quitinete de 38m2 e a outra 

com um quarto de 55m2. Os investimentos necessários para essa reforma tiveram valor 



 

 

estimado em R$ 11,6 milhões (onze milhões e seiscentos mil) sendo R$ 9,1 milhões (nove 

milhões e cem mil) de origem federal e R$ 2,5 milhões (dois milhões e quinhentos mil) de 

origem do governo estadual. 

 

 

Figuras 05 – Edifício Ipiranga. 
Fonte: Caixa Econômica Federal 

 

Segundo um dos coordenadores da ULCM, a maioria dos moradores que irá morar no 

Edifício Ipiranga são atualmente moradores de cortiços e ele vê a possibilidade como um 

avanço para a vida dos mesmos uma vez que estarão morando próximos aos locais de trabalho 

e os familiares terão acesso à serviços de educação e saúde. Para o Governo Federal a 

iniciativa demonstra o desafio de passar a iniciativa popular um prédio abandonado em um dos 

metros quadrados mais caros da cidade de São Paulo. 

 
A Experiência de Bolonha 

Fundada no século I a.C, a cidade de Bolonha cresceu acompanhada por muralhas de 

proteção à ataques externos tendo o seu centro atual englobado por três cinturões 

consecutivos. Sua configuração de ruas, estabelecida na época medieval, se manteve por 

muitos anos com ruas ladeadas por pórticos, moradias da elite em formato de torres e 

habitações populares enfileiradas em conjunto com hortas aos fundos. Ainda no ano de 1889, 

Bolonha cria seu primeiro Plano Urbanístico de Expansão, cujo objetivo era a regulação das 

áreas localizadas externas à última das muralhas e após isso, em 1938 dá início ao seu 

segundo plano urbanístico que seria aprovado somente em 1958. 

 

Durante o final da década de 60 e início dos anos 70, ainda em reconstrução pelos 

danos causados pela 2º Guerra Mundial, a cidade de Bolonha experimentava uma nova forma 

de planejamento urbano que tinha na conservação do patrimônio cultural e histórico da cidade a 



 

 

sua principal motivação. Tratava-se do Plano de Conservação Integrada. Tal plano era uma 

modificação do 2º plano urbanístico que tinha sido aprovado pouco tempo antes em 1958. 

 

Nesse período, de passagem de uma economia rural para industrial e de apoio 

americano (através do Plano Marshall) aos italianos, a cidade de Bolonha se diferenciava do 

restante do país por ser comandada por um partido comunista e por uma grande influência do 

catolicismo social no governo e na comunidade. Esse governo fazia duras críticas às formas até 

então empregadas de planejamento urbano sendo as principais a tendência de ordenação do 

território com a destruição dos centros antigos e a marginalização das classes sociais menos 

favorecidas e das atividades e serviços mais humildes, a degradação que vinha ocorrendo no 

campo devido à necessidade áreas novas para a industrialização e a criação de espaços 

desagregadores do organismo urbano.  

 

O contraste entre o passado, que com a industrialização começa a tornar-se 
histórico, e o presente, que com o dito passado não pode ter mais nada em  

 

comum, se ampliou cada vez mais até tornar-se irreparável. A morte das 
estruturas urbanas preexistentes começa com o processo de expansão urbana 
da cidade, que normalmente vem definido como de tipo capitalista, enquanto 
que um componente social bem concreto assume um papel fundamental no 
processo de acumulação do nascente capital imobiliário. Com a mudança dos 
componentes pobres do centro da cidade para a periferia – ou de uma cidade 
do Sul para uma do Norte – o terreno se predispõe a operações especulativas 
que serão tanto mais rentáveis quanto mais central seja a área que ocupa (ou 
quanto maior seja a pressão exterior causada pela imigração), obtendo uma 
subdivisão do território por classes sociais com uma tendência constante a 
marginalizar o mais pobre. (CERVELLATI, 1973). 

O texto acima escrito por Cervellati em 1973 nos mostra o posicionamento do governo 

perante os acontecimentos que até então vinham se repetindo nas formas de planejamento 

urbano mais comumente empregas e já delineava qual seria o papel desse arquiteto na 

condução do Plano de Conservação Integrada – uma preocupação com as classes sociais mais 

pobres, o balanceamento do padrão de desenvolvimento na região metropolitana em relação à 

localização das indústrias e à preservação das terras para agricultura; além da proteção do 

patrimônio cultural do centro urbano. Para Cervellati os centros históricos deveriam ser 

considerados bem culturais com um notável patrimônio econômico-edificado que não poderia 

ser desperdiçado e nem deixado nas mãos da especulação. A recuperação e conservação do 

centro, ao contrário, deveria ser para o uso social evitando transformações estruturais e 

funcionais que aconteciam com a ação do mercado. 

 

 



 

 

A conservação integrada e a organização em comunas  

Segundo Zancheti e Jokilehto (1995), a conservação integrada urbana se refere a uma 

estrutura de planejamento e de ações de gestão numa área urbana existente com a finalidade 

de garantir o desenvolvimento sustentável mediante a manutenção das características 

significativas das estruturas físicas, econômicas e sociais do assentamento e do seu território e 

sua integração com novos e compatíveis usos e funções. 

 

O objetivo da ação integrada é qualificar política e economicamente a cidade 

assegurando a disponibilidade de habitação social em locais equipados com serviços e 

acessíveis às classes marginalizadas. Cervelatti coloca essa ação não como paternalista, mas 

sim política uma vez que a habitação passa a ser vista como um serviço social garantindo o 

direito à cidade para os marginalizados e segregados socialmente, além disso, garante o direito 

a sua própria gestão, à efetiva democracia de base e a uma distribuição equitativa de bens e 

serviços. 

Naquele momento, em Bolonha a fim de se executar tal plano e até mesmo como forma  

 

de se difundir a boa administração e o bom planejamento urbano algumas diretrizes 

foram traçadas pelo partido comunista como por exemplo: 

• Intervenção em áreas estabelecidas a partir de critérios morfológicos, funcionais e 

sociais; 

• Necessidade de manutenção da população e da composição social anterior à 

intervenção; 

• Salvaguarda e recuperação de estruturas originais; 

• Necessidade de intervenção pública para a diminuição dos valores imobiliários 

especulativos dos terrenos; 

• Entendimento dos centros urbanos como elementos pertencentes a sistemas 

policentricos integrados entre si; 

• Direito à moradia sem a antítese entre campo e cidade; 

• Melhoria da condição da habitação da população trabalhadora;  

• Orientação para o desenvolvimento da indústria e preservação de áreas para 

agricultura; 

• Proteção do patrimônio histórico e cultural do centro de Bolonha; 

• Entendimento da habitação como serviço social; o direito à cidade dos 

marginalizados, dos segregados e do proletariado; 



 

 

• Direito à sua própria gestão, a efetiva democracia de base e uma distribuição 

equitativa de bens e serviços; 

• Necessidade de recuperação de prédios já construídos para os moradores do 

local; 

• Participação da população através de conselhos comunais; 

 

Portanto, pode-se afirmar que o problema do centro histórico nasce como uma 
entre tantas contradições interiores ao desenvolvimento da cidade industrial. 
Fica claro que, para a completa solução do problema, é necessária uma cidade 
revolucionada nas relações de produção: uma cidade reformada. 
(CERVELLATI, 1973) 

Os arquitetos envolvidos em todo o processo para a aplicação e execução do Plano de 

Conservação Integrada foram Campos Venuti, Roberto Scannavini, Aldo Rossi, Leonardo 

Benévolo e como coordenador Pier Luigi Cervellati. 

 

Para que o plano pudesse ser implementado de maneira satisfatória foi realizado por 

Leonardo Benévolo um levantamento completo, durante os anos de 1962 a 1965, do tecido 

urbano e de todas as tipologias e edificações existentes e isso foi apresentado à população 

dando origem a um plano conhecido como Plano para a Construção Econômica e Popular / 

Centro Histórico – PEEP que é, ao mesmo tempo, plano para a restauração do centro histórico 

e plano para habitação pública. Adotado em 1972 e aprovado em 1975 sob a responsabilidade 

de Pier Luigi Cervellati o Plano mostrou que desenvolvimento não significa necessariamente 

uma expansão incontrolável da cidade e que essa expansão pode e deve ser controlada para 

se obter melhores condições do habitar. Segundo Cervellati, os custos de renovação e 

conservação devem incluir os investimentos nas unidades, a perda causada pelo abandono e a 

deterioração dos bairros antigos, assim como os custos de inserção dos novos habitantes nas 

novas localizações. 

 

Garantindo o envolvimento popular, foi feita uma divisão da cidade em 14 (quatorze) 

conselhos comunais que participavam ativamente de todas as decisões relativas à comunidade. 

Também eram consultados o departamento técnico responsável pelos desenhos e estudos – 

Ufficio di Piano del Comune di Bologna e o Conselho da Cidade. 

 

Qualquer intervenção não poderia ser concebida ou implementada sem se considerar o 

ambiente construído existente, suas dinâmicas e necessidades, a criação de espaços públicos 

urbanos qualificados e a provisão de infraestrutura. 

 

(...) não se pode definir uma política de “centro histórico” autônoma e marginal à 



 

 

política econômica e territorial mais geral. Ou melhor, é necessário unir os 
fenômenos de natureza econômica e social que constituem a realidade dentro 
da qual se está operado com os aspectos da conservação e da valorização. 
Neste sentido considera-se o centro histórico. Além disso, deve-se considera-lo 
como um bem cultural inalienável, como um notável patrimônio econômico e 
edificado que não pode ser desperdiçado de modo absurdo, nem abandonado, 
nem deixado nas mãos da especulação. Pelo contrário, deve ser conservado e 
recuperado para o uso social e, deste modo, evitar as transformações 
estruturais e funcionais que acontecem “espontaneamente”. A renovação 
urbana está baseada em duas decisões relacionadas entre si: a primeira 
consiste na contenção da expansão urbana no interior de cada um dos limites 
urbanos municipais; a segunda é a renovação do patrimônio edificado existente 
e, portanto, também do centro histórico junto com a realização de serviços e 
dotações sociais em todo o território. Estas decisões significam concretamente 
uma negação aos sistemas urbanos, uma luta contra a acumulação de capital 
no setor da construção e através deste um desenvolvimento dos bens de 
consumo social. (CERVELLATI, 1973) 

Partindo desses pressupostos, as edificações enfileiradas que continham em seus 

fundos hortas comunitárias foram algumas restauradas, outras demolidas e outras ampliadas 

(tudo isso após um detalhado levantamento de suas condições) a fim de se garantir o maior 

número de moradias possíveis à classe proletária como pode ser visto nos desenhos abaixo. 

 

 

Figura 06 – Junções tipológicas possíveis. 
Fonte: Cervellati, 1973. 

 



 

 

 

Figura 07 – Edificações após a intervenção. 
Fonte: Cervellati, 1973. 

Considerações Finais 

Embora seja alvo de inúmeras críticas, a Lei Federal nº 11.977 de 2009 que lançou o 

Programa Minha Casa Minha Vida, traçou um ousado arcabouço jurídico para o enfrentamento 

do gravíssimo problema da habitação popular em nosso país. Além de criar mecanismos para a 

regularização fundiária de áreas urbanas, instituir subsídios estatais, facilidades em 

financiamentos imobiliários e tocar em ponto nevrálgico, quase sempre esquecido em iniciativas 

semelhantes - as excessivas taxas cartorárias para regularização do imóvel e da posse - o 

direito à moradia digna vem sendo reconhecido e implantado como pressuposto para a 

dignidade da pessoa humana. 

 

Ainda assim, mesmo com toda essa preocupação e com uma produção de quase 4 

(quatro) milhões de moradias uma análise dos primeiros resultados da pesquisa feita pela 

fundação João Pinheiro no ano de 2013 nos mostra que houve um ligeiro aumento no déficit 

habitacional total e relativo em relação aos anos anteriores (2011 e 2012). Revela também o 

peso relativo do componente ônus excessivo com aluguel na composição do déficit 

habitacional. Tal informação, no entanto, não tira o mérito da iniciativa e da possibilidade de 

diferenciação que o PMCMV – Entidades pode trazer às nossas cidades. Os exemplos da 

cidade de São Paulo, no Conjunto Habitacional Conselheiro Crispiniano/Iracema Eusébio e no 

Edifício Ipiranga nos mostra de maneira clara como é possível produzir moradia de qualidade, 

com recursos pouco vultuosos, em áreas bem localizadas com a possibilidade de melhoria de 

uma área urbana que vem sofrendo um processo de degradação como é a área central da 

cidade. Não podemos deixar de mencionar o fato de que tais conjunto e as famílias que ali 

passarão a residir necessitarão do acompanhamento próximo dos agentes públicos a fim de se 



 

 

impedir que no futuro ocorra um processo de gentrificação caso tal área venha a ser valorizada. 

 

A gentrificação (gentrification em inglês), neologismo que vem da palavra inglesa 

“gentry” que significa “bem-nascido” e que foi cunhado pela britânica Ruth Glass em 1963, é um 

processo de mudança no perfil imobiliário residencial e no padrão cultural de determinado local, 

seja ele um bairro ou uma região de uma cidade havendo necessariamente a troca de um grupo 

de moradores ou usuários por outro com maior poder aquisitivo nesses locais que passam a ser 

vistos como mais qualificados. 

 

Esse processo foi algo que ocorreu nos locais em que houve a intervenção do Plano 

Integrado em Bolonha. Em um primeiro momento houve uma integração entre o centro histórico 

e a cidade nova (fora das muralhas). Os bairros que estavam deteriorados foram renovados  

 

com métodos inovadores de desenho urbano mantendo o ambiente construído e preservando a 

população que antes ali residia. Naquele momento, foi possível o uso da cidade histórica como 

atrativo do turismo cultural e a consolidação do que Cervellati chamava de direito à cidade. 

 

O processo de gentrificação, entretanto, ocorreu nas décadas de 80 e 90 quando uma 

reformulação da Universidade de Bolonha passa a atrair mais estudantes, professores e 

prestadores de serviços tendo por consequência uma maior procura e um aumento considerável 

no preço dos imóveis inclusive com a mudança de uso de alguns deles. As moradias antes 

destinadas à classe operária passaram a abrigar estudantes em repúblicas e comércios e 

serviços ligados à universidade. Com esse processo de mudança de uso do centro de Bolonha 

os agentes imobiliários logo viram ali uma oportunidade de investimento que se sobrepôs aos 

interesses sociais anteriormente defendidos. 

 

 Na cidade de São Paulo, a iniciativa do PMCMV – Entidades em recuperar prédios 

abandonados e destiná-los a moradias para classes sociais de baixa renda, juntamente com 

outras ações já consolidadas, pode ter um papel importante na recuperação e conservação do 

centro que hoje encontra-se deteriorado. Embora, as autoridades digam que o processo é uma 

“desgentrificação, é preciso, entretanto, ter em mente que o sucesso da implantação do 

programa caso seja estendido a outras construções abandonadas pode no futuro ter como 

resultado a repetição do que vemos atualmente em Bolonha, ou seja, em um primeiro momento 

a população de baixa renda é beneficiada , a preservação e conservação do centro ocorre e 

posteriormente essa mesma população que participou do processo é expulsa a fim do mercado 

aproveitar e se apropriar das mais valias assim conquistadas. 
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