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RESUMO 

 COSTA, Suza Mara Sousa da. Projeto Porto Maravilha: um sonho que virou 

realidade? Rio de Janeiro, 2015. Monografia (Bacharelado em Ciências Sociais)- 

Departamento de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 

Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2015. 

 

Esta monografia tem por objetivo analisar o processo de gentrificação na 

zona portuária do Rio de Janeiro. Primeiramente faz-se uma revisão do processo 

que consiste na substituição de um grupo social por outro grupo, de indivíduos com 

estilos de vida e características culturais diferentes, construções de novos serviços e 

transformação do ambiente e o encarecimento do valor dos imóveis. Em seguida 

discorremos sobre a mercantilização das cidades. E, por último, analisaremos as 

intervenções realizadas na zona portuária do Rio de Janeiro.   

 

Palavras-chave: gentrificação; intervenções urbanas; zona portuária; Rio de Janeiro.  
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1 INTRODUÇÃO 

Embora no período medieval houvesse características citadinas, com o declínio do feudalismo 

e a ascensão do capitalismo as cidades ocidentais sofreram transformações desde sua 

formação. 

 Contudo, foi com a Revolução Industrial e com o desenvolvimento do capitalismo que 

ocorreu um grande e intenso crescimento urbano o que provocou alterações nas cidades e na 

vida social dos indivíduos que a habitam. 

 As mudanças pelas quais as cidades vêm passando ao longo dos séculos foram objetos 

de pesquisas de diversos autores clássicos da antropologia e sociologia, entre esses autores 

podemos citar Weber, Engels e Simmel, que buscaram compreender as sociedades modernas 

que passavam por transformações industriais, urbanas e no modo de vida dos indivíduos. 

 Weber buscou compreender o fenômeno que ocorria nas cidades no período da 

Revolução Industrial, para tal construiu o que denominou de tipo ideal de cidade. Para a 

construção desse tipo ideal o autor reuniu as características das cidades medievais e definiu 

seu tipo ideal de cidade. Para Weber,  

as cidades podem ser representadas como um estabelecimento, uma localidade. A 
localidade significaria um estabelecimento de casas pegadas umas às outras ou 
muito juntas, que representam, portanto, um estabelecimento amplo, porem conexo, 
pois do contrário faltaria o conhecimento pessoal mútuo dos habitantes, que é 
específico da associação de vizinhança. (...) Se tentássemos definir a cidade do 
ponto de vista econômico, então teríamos de fixar um estabelecimento cuja maioria 
dos habitantes vive do produto da indústria ou do comércio, e não da agricultura. 
(...) Outra característica que se teria que acrescentar para poder falar de “cidade” 
seria a existência de um intercâmbio regular e não ocasional de mercadorias na 
localidade, como elemento essencial da atividade lucrativa e do abastecimento de 
seus habitantes, portanto de um mercado. (...) Toda cidade no sentido que aqui 
damos a essa palavra é um “local de mercado”, quer dizer, conta como centro 
econômico do estabelecimento com um mercado local e no qual em virtude de uma 
especialização permanente da produção econômica, também a população não urbana 
se abastece de produtos industriais ou de artigos de comércio ou de ambos e, como é 
natural, os habitantes da cidade trocam os produtos especiais de suas economias 
respectivas e satisfazem desse modo suas necessidades. (...) Mas, 
administrativamente, a situação particular da propriedade urbana depende, 
sobretudo, de princípios impositivos muito particulares, e também, quase sempre, de 
uma característica decisiva para o conceito político-administrativo de cidades e que 
se subtrai à pura análise econômica, na medida em que a cidade, tanto na 
Antiguidade como na Idade Média, dentro e fora da Europa, constitui uma categoria 
especial de fortaleza e de guarnição. (...) Nem toda “cidade” no sentido econômico, 
nem toda fortaleza que, no sentido político-administrativo, supunha um direito 
particular dos habitantes, constitui uma “comunidade”. Para isto seria necessário que 
encontrássemos estabelecimentos de caráter industrial-mercantil bastante 
pronunciado, a que correspondessem estas características: 1) a fortaleza, 2) o 
mercado, 3) tribunal próprio e direito ao menos parcialmente próprio, 4) caráter de 
associação, e, unido a isso, 5) ao menos uma autonomia e autocefalia parcial, 
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portanto, administração a cargo de autoridade em cuja escolha os burgueses 
participassem de alguma forma. (WEBER, 1973, p. 68-82) 

Dessa forma, a definição de cidade pode ser entendida como um assentamento fechado 

com casas próximas, com existência de uma sede senhorial-territorial como centro e o 

comércio constante de bens e serviços entre seus habitantes, ou seja, a cidades passam a ser ao 

mesmo tempo sede de governo, cidade produtora e consumidora, cidade portuária e também 

sede do dinheiro, do capital financeiro. 

Esta definição de cidade permitiu Weber compreender que o desenvolvimento urbano 

no Ocidente moderno está ligado à consolidação do capitalismo e que nas cidades encontram-

se elementos constitutivos do sistema capitalista. 

 Por outro lado, Engels analisou os impactos que o desenvolvimento industrial exerceu 

sobre as cidades. Em sua obra “A situação da classe trabalhadora na Inglaterra” e “Sobre a 

questão da moradia” o autor analisa a degradação em que se encontravam os bairros londrinos 

habitados pela classe trabalhadora e a escassez de moradias na Alemanha resultado da 

Revolução Industrial, respectivamente. 

 Essas transformações ocorridas no séc. XIX nas cidades afetaram diretamente os 

indivíduos e sua relação com as cidades, e, é neste ponto que Simmel irá focar suas análises. 

Para o autor, as mudanças urbanas acarretam grandes impactos na vida social dos indivíduos. 

 Simmel estudou o desenvolvimento da Berlim da metade do séc. XIX trabalho em que 

desenvolveu a teoria do moderno o qual pesquisou o moderno estilo de vida promovido pela 

cidade grande e suas mudanças. 

 As mudanças de Berlim provocou um tipo de impessoalidade marcada por distâncias 

sociais que resultaram no surgimento da atitude blasé um estilo de vida em que o individuo se 

reserva diante do mundo hostil marcado por mudanças rápidas e ininterruptas das cidades 

grande. 

 Para Simmel o caráter blasé é a característica mais marcante do homem moderno. 

Talvez não haja nenhum fenômeno anímico que seja reservado de modo tão 
incondicional à cidade grande como o caráter blasé. Ele é inicialmente a 
consequência daqueles estímulos nervosos- que se alteram rapidamente e que se 
condensam em seus antagonismos – a partir dos quais nos parece provir também a 
intensificação da intelectualidade na cidade grande. Justamente por isso homens 
tolos e de antemão espiritualmente sem vida não costumam ser blasé. Assim como 
uma vida desmedida de prazeres torna blasé, porque excita os nervos por muito 
tempo em suas reações mais fortes, até que por fim eles não possuem mais nenhuma 
reação, também as impressões inofensivas, mediante a rapidez e antagonismo de sua 
mudança, forçam os nervos a respostas tão violentas, irrompem de modo tão brutal 
de lá para cá, que extraem dos nervos sua ultima reserva de forças e, como eles 
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permanecem no mesmo meio, não tem tempo de acumular uma nova. A 
incapacidade, que assim se origina, de reagir aos novos estímulos com uma energia 
que lhes seja adequada é precisamente aquele caráter blasé, que na verdade se vê em 
todo filho da cidade grande, em comparação com as crianças de meio mais tranquilo 
e com menos variações. (SIMMEL, 2005, p.581) 

 A atitude blasé, que é uma característica do homem moderno que vive na cidade 

grande, provoca no individuo um sentimento de indiferença em relação aos outros. O caráter 

blasé é uma forma de intensificação da vida nervosa, buscando-se criar certa individualidade 

que enfraquece os vínculos com grupos sociais. 

 Esse processo de intensificação das mudanças nas cidades da sociedade de capitalismo 

avançado contribuiu para a fragmentação social e residencial do espaço urbano. Um dos 

processos implicados nessa fragmentação é o chamado processo de gentrificação o qual 

iremos estudar nos próximos capítulos.  

 Dessa forma, as mudanças pelas quais as cidades sofrem afetam de forma 

significativamente a vida dos citadinos em diversas áreas, como econômica, sociocultural, 

política entre outras. 

 Segundo Helena Silva: 

O desenvolvimento imobiliário urbano - a gentrificação em sentido amplo - tornou-
se agora um motor central da expansão econômica da cidade, um setor central da 
economia urbana. Os projetos imobiliários se tornam a peça central da economia 
produtiva da cidade, um fim em si, justificado pela criação de empregos, pela 
geração de impostos, pelo desenvolvimento do turismo e pela construção de grandes 
complexos culturais. De um modo inimaginável nos anos sessenta, a construções de 
novos complexos de gentrificação nas áreas centrais, ao redor do mundo, tornou-se 
cada vez mais uma inatacável estratégia de acumulação de capital para economias 
urbanas em competição. (SILVA, 2006, pg. 10) 

O capitalismo vem buscando a cada dia moldar as cidades de acordo com os seus 

interesses. Com a ascensão do chamado cidade-empresa as cidades passam a ser geridas como 

empresas, como resultado desse tipo de gestão as cidades tornam-se mercadorias; Para 

potencializar as vendas são realizadas intervenções urbanísticas em que os projetos 

imobiliários assumem um papel primordial na economia produtiva da cidade.  

 Esse novo tipo de gestão chegou ao Rio de Janeiro e o que propomos nesse trabalho é 

demonstrar o impacto negativo que este e suas formas de intervenção nas cidades podem 

ocasionar na população residente da área que será alterada. 
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2 O PROCESSO DE GENTRIFICAÇÃO. 

O termo gentrification foi utilizado pela primeira vez pela socióloga britânica Ruth Glass nos 

anos sessenta, em London: aspects of change, para descrever o processo que vinha ocorrendo 

em Londres, onde a classe média instalava-se em bairros operários londrinos.  

Um por um, muitos dos quarteirões de classe trabalhadora de Londres foram 
invadidos pelas classes médias, alta e baixa. Casinhas e pardieiros rotos e simples- 
dois cômodos embaixo, dois em cima- foram tomados, quando seus aluguéis 
expiraram, e se tornaram residências caras elegantes. Grandes casas vitorianas, 
degradadas há muito tempo ou recentemente- usadas como pensões ou outro tipo de 
ocupação múltipla- foram valorizadas de novo. Hoje em dia, muitas dessas casas 
foram subdivididas em flats dispendiosos ou houselets. O status social e o valor de 
tais moradias são frequentemente inverso ao seu tamanho, e de qualquer modo 
muito inflacionado em comparação com os níveis anteriores do bairro. Uma vez que 
esse processo de gentrification começa, ele vai rapidamente se espalhando até que a 
maioria dos ocupantes trabalhadores originais são deslocados, e todo o caráter social 
do bairro é alterado. (GLASS apud RUBINO, 2009, pg.25) 

Esse processo para Glass não alterou o espaço já construído, mas o caráter social do 

bairro. Os bairros antes habitados por operários agora estavam sendo ocupados por classes 

mais abastadas o que resultou na valorização dos bairros e na saída dos antigos moradores 

devidos os altos aluguéis. 

Essas habitações foram às mesmas descritas por Friedrich Engels em seu livro sobre A 

classe trabalhadora na Inglaterra no século XIX.  

É certo ser frequente a miséria abrigar-se em vielas escondidas, embora próximas 
aos palácios dos ricos; mas, em geral, é-lhe designada uma área à parte, na qual, 
longe do olhar das classes mais afortunadas, deve safar-se, bem ou mal, sozinha. Na 
Inglaterra, esses “bairros de má fama” se estruturam mais ou menos da mesma 
forma que em todas as cidades: as piores casas na parte mais feia da cidade; quase 
sempre, uma longa fila de construções de tijolos, de um ou dois andares, 
eventualmente com porões habitados e em geral dispostas de maneira irregular. A 
média burguesia vive em ruas boas, mais próximas dos bairros operários, sobretudo 
em Chorlton e nas áreas mais baixas de Cheetham Hill. O curioso é que esses ricos 
representantes da aristocracia do dinheiro podem atravessar os bairros operários, 
utilizando o caminho mais curto para chegar aos seus escritórios no centro da 
cidade, sem se perceber que estão cercados, por todos os lados, pela mais sórdida 
miséria. ( ENGELS, 2010, p. 70, 88-89) 

 Esse processo, após alguns anos, expandiu-se e se tornou uma estratégia global a 

serviço do urbanismo neoliberal.  O processo descrito por Glass era ocasionado de forma 

espontânea, no entanto, com a expansão desse processo a substituição do caráter de um bairro 

ou uma região é realizada estrategicamente por políticas urbanas. Para Smith, o processo de  
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gentrificação é um claro exemplo de uma nova forma de produção de espaços que se 

desenvolvem de forma desigual através de ações de donos de capitais.  

 De acordo com Savage e Ward, para que o processo de gentrficação ocorra num 

espaço urbano devem-se evidenciar quatro aspectos simultaneamente: 

Uma reorganização da geografia social da cidade, com substituição, nas áreas 
centrais da cidade, de um grupo social por outro de estatuto mais elevado; 2. um 
reagrupamento espacial de indivíduos com estilos de vida e características culturais 
similares; 3. uma transformação do ambiente construído e da paisagem urbana, com 
a criação de novos serviços e uma requalificação residencial que prevê importantes 
melhorias arquitetônicas; 4. por último, uma mudança da ordem fundiária, que na 
maioria dos casos, determina a elevação dos valores fundiários e um aumento da 
quota das habitações em propriedade. (MENDES apud. SAVAGE e WARD, 2008,. 
p.21-28) 

Gentrificação, portanto, é compreendido como um processo que envolve a substituição 

de um grupo social por outro grupo, de indivíduos com estilos de vida e características 

culturais diferentes, construções de novos serviços e transformação do ambiente e o 

encarecimento do valor dos imóveis. O fenômeno altera toda uma região ou bairro através de 

novos ambientes comerciais e construções de novos edifícios e serviços voltados para a classe 

média e alta. Dessa forma o processo possui um caráter excludente e privatizador.  

 A substituição de um grupo por outro tanto pode ocorrer de maneira informal, quando 

o custo de vida da área renovada aumenta impossibilitando os menos abastados de 

continuarem vivendo naquela área ou por parte direta do Governo quando realiza remoções 

em áreas de interesse do capital imobiliário. Como nos mostra Salanova: 

Admite variaciones, pero el punto común a todas las acepciones es que se  produce  
un  proceso  de  transformación  urbana  en  el  que  los  viejos vecinos  se  ven  
desplazados  por  un  nuevo  grupo  poblacional  más pudiente. El cambio es 
consustancial a las ciudades, no es en sí mismo negativo,  pero  la  violencia  en  
dicho  cambio  y  la  exclusión  de  los habitantes es lo que lo convierte en 
indeseable. Como escribía en otro sitio: 
La  población  puede  irse  por  efecto  mismo  del  cambio  (porque  se sientan   
extraños   en   su   propio   barrio),   expulsados   por   causas económicas  (la  
subida  de  los  alquileres  o  la  tentación  de  venta)  o directamente por presión 
municipal. El territorio gentrificado puede también adoptar distintas formas: la de 
barrio histórico  convertido  en  museo  del  pujante  turismo  urbano,  de barrio   
bohemio   crecientemente   mercantilizado,   de   barrio   obrero convertido por su 
situación céntrica en barrio burgués. (SALANOVA, 2014, p. 12-13) 

Atualmente o termo gentrificação vem atrelado da ideia de revitalização, reabilitação, 

requalificação e renovação de espaços urbanos termos muitas vezes usados de modo 

equivocados ou mesmo um eufemismo para políticas higienistas. É de suma importância 

apresentar aqui as terminologias que acompanham a discussão teórica sobre o termo 
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gentrificação. As propostas de intervenções em áreas degradadas formuladas pelo poder 

público tem um único objetivo de produzir uma gentrificação escamoteada por terminologias 

cheias de “res”.   

 De acordo com o dicionário Houaiss, o termo revitalização é a ação, processo ou efeito 

de revitalizar, de dar nova vida a alguém ou a algo. Entretanto, para Rubino revitalização 

seria: 

manter as funções apropriadas existentes e em particular o comércio e o artesanato e 
criar outras novas que, para serem viáveis a longo prazo, deveriam ser compatíveis 
com o contexto econômico e social, urbano e regional ou nacional em que se 
inserem. (...) uma política de revitalização cultural deveria converter os conjuntos 
históricos em pólos de atividades culturais e atribuir-lhes um papel essencial no 
desenvolvimento cultural das comunidades circundantes. (IPHAN/MINC apud 
RUBINO, 2009,  p. 35) 

 A renovação urbana, por sua vez, denominada como um processo de substituição das 

formas urbanas existentes e a substituição de formas antigas por outras modernas. Já a 

requalificação urbana engloba processos de alteração em uma área urbana com o fim de 

conferir-lhe nova função (ou novas funções), diferente(s) daquela(s) pré-existente(s). 

Reabilitação urbana, por último, de acordo com Peixoto, corresponde a uma estratégia de 

gestão urbana baseada em intervenções de diferente natureza orientadas para a conservação da 

identidade e das características dos setores reabilitados.   

 No caso do Rio de Janeiro a terminologia recorrente é o de revitalização, onde este 

termo é usado como se estivesse dando vida a uma área que estava morta não levando em 

consideração que nesse espaço há uma vida urbana, mas esta não corresponde ao perfil sócio 

econômico que o poder público poderia considerar como uma vida urbana. 

 Dessa forma, esses termos utilizados para se referirem as intervenções praticadas nas 

áreas urbanas muitas vezes são utilizados de forma equivocadas, no entanto, a utilização dos 

termos não invalida os problemas que as ações que determinadas áreas sofrem. 
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3 O PROCESSO E SEU CONTEXTO 

No livro, organizado pela socióloga francesa Catherine Bidou Zacharianse, De volta a cidade, 

a autora reuniu diversos especialistas que discutiram o processo de gentrificação em 

diferentes cidades tanto na Europa quanto na América do Norte. Neste momento da nossa 

pesquisa apresento de forma resumida essas pesquisas realizadas por autores como o geógrafo 

Neil Smith, Mathieu Van Criekingen e  Nuria Claver. 

  Iniciaremos com o caso de uma cidade americana, examinada pelo geógrafo 

americano Neil Smith, Nova York que apresenta três fases do processo de gentrificação. A 

primeira fase é a gentrificação esporádica que começa de forma espontânea por artistas que 

passam a viver em bairros como Greenwich Village e Soho, sem incentivo de instituições 

financeiras e nem por políticas implementadas pelo Estado. 

A segunda fase é a consolidação da gentrificação, nessa fase há o incentivo dos 

mercados imobiliários que passam a investir em áreas até então evitadas. Dessa forma, a 

gentrificação se expandiu e atingiu outros bairros que não haviam sido atingidos pela 

gentrificação esporádica. Nessa fase a gentrificação passou a ser planejada de forma 

sistemática consolidando o processo.  

Já na terceira fase, a chamada gentrificação generalizada as transformações das 

cidades se tornaram uma estratégia de expansão econômica das cidades. O fenômeno deixou 

de ser local e passou a ser global envolvendo os Estados, as empresas e a parceria público-

privada produzindo agora um espaço que pode ser habitável e consumido pelas classes médias 

e altas.  Nesta terceira fase podemos perceber o modo como o poder público contribui para a 

construção de um espaço segregado. 

A principal característica dessa gentrificação generalizada é o  papel exercido pelo 

Estado, que na segunda fase não participou de tal processo, mas na terceira fase essa 

participação se intensifica principalmente entre o capital privado e os governos. Além dessa 

característica temos a penetração do capital financeiro nos projetos de transformações dos 

centros urbanos; as mudanças nos níveis de oposição política, as lutas contra a gentrificação 

se torna marcante; a gentrificação se estende para além dos centros urbanos e a generalização 

da gentrificação setorial. 
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A análise desse artigo de Neil Smith nos permite observar que a  gentrificação tornou-

se um motor central da expansão econômica da cidade. 

O segundo artigo que iremos analisar será sobre as transformações dos bairros situados 

no sudeste de Bruxelas examinada por Mathieu van Criekingen, que propôs uma análise 

tipológica dos processos de revitalização residencial dessa cidade. Segundo o autor, logo após 

o abandono da burguesia do centro para a periferia os antigos bairros sofreram degradações 

físicas e a população mais pobre passaram a ocupar estes bairros. 

Algum tempo depois novamente, no período pós-fordista,  o centro voltou a ser 

atração para a burguesia com a intenção de reconstruir uma cidade pré-industrial. Essa 

iniciativa chamou a atenção do poder público que inicia, assim, uma reabilitação da cidade 

nos anos 70 e que se intensifica nos anos 90.  

Através das análises o autor constatou que estava ocorrendo uma gentrificação 

residencial que ele chama de marginal é uma espécie de gentrificação de consumo e convívio 

devido às butiques, restaurantes e cafés que foram abertos à frequentação de residentes e 

turistas pertencentes à classe média. O autor afirma que o termo gentrificação deve ser usado 

para processos de produção de um espaço urbano requintado e homogêneo, a partir de um 

espaço degradado em relação ao que tinha sido previamente construído, fosse ele habitado ou 

não.  

A hipótese que o autor defende é que a gentrificação marginal é apenas uma etapa para 

uma gentrificação mais global. O que ele percebeu também foi que houve processo de auto 

reabilitação e melhoria das habitações por parte dos moradores não provocando alterações nas 

características sociais do bairro central da cidade.   

    No artigo apresentado por Jean-Yves Authier é estudado o caso de Lyon. Esta foi 

uma cidade que passou pela gentrificação espontânea e esporádica e depois se intensificou 

com o poder público. Lyon era um bairro histórico e abrigava diversas tecelagens de seda e 

suas construções passaram a se deteriorarem provocando com isso a redução da população 

que a habitavam. 

Esse abandono é alterado nos anos 70 com a chegada de uma nova população 

(estudantes, casais jovens e classes médias instruídas) na região interessada no seu caráter 
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boêmio. Logo após este retorno não planejado da população o poder público passa a se 

interessar pelo bairro e introduzir algumas mudanças.  

O poder público criou então a Operação Programada de Melhoria do Habitat (OPAH) 

visando revalorizar o quadro construído dessas habitações e transformá-las. Entretanto, esse 

projeto não tornou o bairro socialmente homogêneo, mas o que se observou foi uma divisão 

social. Não houve, portanto, uma generalização da gentrificação, mas a existência de 

mobilidades e práticas sociais diferenciadas que convivem com fenômenos de gentrificação 

em algumas áreas da cidade. 

A próxima cidade, Barcelona, foi examinada pela autora Nuria Claver. Essa cidade 

melhor representa o planejamento estratégico dito como a terceira fase da gentrificação de 

acordo com Smith. 

O bairro Ciutat Vella, um antigo bairro do centro de Barcelona, nos anos 50 e 60 

recebeu muitos imigrantes que vinham de lugares pobres da Espanha. Já nos anos 80 o 

governo promoveu políticas públicas para regenerar o bairro com o objetivo de diversificar o 

espaço público, esse projeto de renovação se intensificou com a preparação para receber os 

Jogos Olímpicos de 1992.  

O projeto de transformação do bairro realizou-se conjuntamente com o setor privado, 

entretanto o setor privado somente começara a investir no centro depois que realmente viu 

uma revalorização do espaço pela ação do poder público.  

A autora não observou nesse bairro de Ciutat Vella a ocorrência da gentrificação no 

sentido proposto por Glass, mas identificou esse processo no bairro de La Ribera, onde 

estudantes e artistas vinham se instalando no bairro e o tornando atrativo. O que ela constatou 

foi que há uma gentrificação do convívio, em que a classe média frequenta os bairros 

renovados. Embora a autora acredite que em longo prazo haverá o aumento do valor dos 

imóveis o que resultará na saída da população menos abastadas dessa área. 

 Em relação a estas pesquisas Freitas compreende que há dois tipos de gentrificação 

estudadas por estes autores: gentrificação residencial entendida como recuperação de 

moradias nas áreas centrais e a gentrificação de consumo e frequência entendida como 

recuperação dos imóveis apenas para o consumo sofisticado (FREITAS, 2006, p.36).   
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Estas pesquisas nos apresentaram alguns casos de gentrificação em realidades urbanas 

diferentes que passaram por políticas de regeneração das suas áreas centrais examinadas por 

diversos autores nos abrindo caminhos para entendermos como o processo se apresenta no 

caso do Rio de Janeiro com o Projeto Porto Maravilha.  
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4 MERCANTILIZAÇÃO DAS CIDADES 

A produção das cidades e dos seus serviços é realizada através das privatizações dos espaços 

públicos submetendo-as ao capital sem se importar com a população. As cidades tornaram-se 

mercadorias vendidas pelo Estado ao promover renovações em áreas antes ditas obsoletas 

resultando na exclusão dos empobrecidos que não tem como pagar pelos novos serviços 

 Segundo Erminia Maricato, o fim do Welfare States e a emergência da globalização 

entre os anos de 1970 e 1980 exerceram um grande impacto nas cidades, ocasionando o 

surgimento de ideário de planejamento urbano, onde a desregulamentação, flexibilização, 

precariedade nas relações de trabalho e privatização tornaram-se práticas presentes na 

reestruturação das cidades abrindo caminho para os capitais imobiliários. 

 As propostas dos planejamentos urbanos combinaram com o ideário neoliberal de que 

as cidades se adequassem a reestruturação produtiva, ou seja, se adequar as exigências do 

processo de acumulação capitalista. Segundo Rolnik, foi a partir dos anos de 1990 que vemos 

uma mudança significativa nas cidades com a experiência dos jogos olímpicos de Barcelona 

de 1992. A organização de megaeventos esportivos passa a se constituir em componente do 

planejamento urbano estratégico com vistas a melhorar a posição das cidades-sede como 

pontos de atração de investimentos internacionais numa economia cada vez mais globalizada 

e competitiva. 

 Nas últimas décadas com esta mudança no cenário político, econômico e urbano as 

cidades passaram a ser vistas como uma grande fonte de lucros para os setores imobiliários e 

financeiros. Os governos veem as cidades como empresas e, portanto, criam estratégias para 

inseri-las no mercado mundial de cidades. Ao tornarem-se mercadorias elas precisam se 

tornar atrativas aos olhos dos seus futuros consumidores.   

 Na ótica neoliberal, em que tudo vira mercadoria, as cidades não deixariam de entrar 

no rol de mercadorias do neoliberalismo. Transformada em mercadoria, portanto, as cidades 

são moldadas a fim de se tornarem objetos de consumo pelos os que podem pagar por estas 

cidades.  Para torná-las atrativas o Governo promove o que chama de políticas urbanas, 

utilizando os termos de revitalização, renovação urbana, etc., em áreas antes obsoletas 

esquecidas pelo poder público até então, construindo assim, cidades cada vez mais 

excludentes.  
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 Essa nova forma de pensar a cidade como mercadoria e administrada como empresa 

voltada principalmente para o capital financeiro tem como um dos principais modelos à 

cidade de Barcelona e tem se alastrado por diversos países. As políticas urbanas que seguem 

este modelo administram as cidades através do chamado planejamento estratégico, no qual o 

poder público prepara as cidades para o mercado alterando suas estruturas físicas e seu perfil 

social. 

 Para Fernanda Sanchez, esse modelo de cidade combina o chamado planejamento 

estratégico e a venda das cidades como instrumentos-chaves do novo planejamento do espaço 

urbano orientado para o mercado.  

 Ao transformarem as cidades em mercadorias elas tornam-se objetos quantificáveis 

passando a possuir um valor de troca. Segundo Marx, a mercadoria possui um duplo caráter: o 

valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é determinado pela utilidade que o objeto 

possui, no caso aqui estudado a moradia é uma necessidade humana, e o valor de troca é 

determinado pela quantidade de trabalho humano despendido na produção da mercadoria. 

 Para Fernanda Sánchez 

No processo de transformação do espaço em mercadoria, o espaço abstrato – o 
espaço do valor de troca – se impõe sobre o espaço concreto da vida cotidiana – o 
espaço de valor de uso. A esfera econômica e a esfera do Estado, por meio das 
representações do espaço, dão sustentação a suas práticas espaciais e também 
pressionam ou, nas palavras de Gregory (1994, p. 401), “[...] colonizam o espaço 
concreto do valor de uso e o transformam em espaço abstrato do valor de troca”. 
(SANCHEZ, 2010, p. 44) 

Ainda segundo Fernanda Sánchez 

O valor de troca, impresso no espaço-mercadoria, se impõe ao uso do espaço e, 
assim os modos de apropriação passam a ser determinados cada vez mais pelo 
mercado. Dessa forma, o acesso ao espaço se realiza pela mediação do mercado, o 
que impõe profundas mudanças aos modos de uso e de consumo, com o 
aprofundamento da separação entre espaço público e espaço privado. (SANCHEZ, 
2010, p. 46) 

 A cidade pensada nessa lógica neoliberal em que os modos de apropriação das cidades 

são regulados pelo mercado produz cidades cada vez mais segregadas, os espaços 

remodelados pelo Governo para inserirem as cidades no mercado passam a ser um campo de 

disputas, os antigos moradores reivindicam o uso dos espaços, no entanto, esse 

remodelamento promovido pelo Governo está direcionado à classe mais abastadas que tem 

condições de pagar por este espaço.  

 De acordo com Rolnik: 
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Vivemos uma “financeirização” do processo de produção de moradia e de cidades. 
Isso significa que os ativos imobiliários, mais do que representarem um valor de uso 
para as cidades, são um ativo financeiro passivo de especulação. (ROLNIK, 2014, 
pg. 67) 

Dessa forma, os investimentos feitos em determinadas áreas fazem com que esta 

adquira valor como mercadoria precisa ser vendida para capitalizar lucros gerando riqueza.  

Mascarenhas apresenta as quatro estratégias elaborada por Harvey para a implementação da 

cidade empreendedora: 

• Oferecer vantagens locais para atrair investimentos nacionais e internacionais, como 

subsídios (renúncias fiscais, aquisição de terrenos e crédito barato), flexibilização legislativa e 

oferta de mão de obra e infraestrutura urbana. 

• Consolidar um mercado consumidor estável. 

• Conformar um polo de serviços avançados referentes às altas finanças, ao governo, à coleta 

de informações e ao seu processamento (incluindo a mídia); 

• Garantir a redistribuição de superátivs pelos governos centrais para o desenvolvimento 

social (saúde, educação, moradia, etc.). 

 Para a realização dessas estratégias o governo local, aqui no caso o Rio de Janeiro, 

precisou unir-se a esfera estadual, federal e empresarial para serem efetivamente postas em 

práticas. O Estado ao atuar conjuntamente com o setor privado passa a atender principalmente 

o interesse desse setor. Todavia, a sua atuação é justificada com o argumento de que o 

crescimento da cidade irá beneficiar a todos os grupos sociais. Para Sanchez o governo local 

se alia ao setor privado para transformar as cidades em mercadorias com a finalidade de atrair 

cidadãos consumidores e investidores de forma a consolidar um mercado consumidor estável.  

Embora, na prática, os menos abastados não vão se beneficiar de todas as intervenções 

e que serão os maiores perdedores nesse processo, o governo cria um discurso de que as 

transformações das cidades irão beneficiar a todos os grupos sociais convocando os cidadãos 

a aderirem ao seu projeto urbanístico,  

De acordo com Fernanda Sánchez, as atuais políticas urbanas nesse contexto 

neoliberal criam um padrão homogeneizado de cidades, exemplo maior é o caso de Barcelona 

tida como cidade-modelo que passou a ser seguido por diversas cidades. 

 Como pontuamos no capítulo I Barcelona vinha passando por transformações 

urbanísticas de forma gradual, porém sua intensificação dá-se em 1986 quando é anunciado 

pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como cidade sede dos jogos de 1992. 
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Barcelona é a capital da Catalunha uma região pertencente à Espanha, a qual viveu por 

40 anos na ditadura franquista.  Logo após a morte de Franco em 1979 aconteceram as 

primeiras eleições e o Partido Socialista sobe ao poder com a vitória de Narcís Serra que 

permaneceu no governo ate 1982. Em seguida assume Pasqual Maragall que vence 

sucessivamente as eleições de 1983, 1987, 1991 e 1995, essa continuidade foi um dos fatores 

que permitiram o sucesso do projeto de renovação urbana. 

Pasqual Maragall realizou, no período de 1980 a 1986, diversas intervenções em 

escala menor na cidade atuou nas áreas centrais construindo praças e ruas, intervenções que 

foram realizadas mais localmente, porém, isto muda em 1986 com a vitória de Barcelona para 

sediar os Jogos Olímpicos de 1992. Essa nomeação foi um fator decisivo para a realização do 

projeto de renovação urbana. Ferreira nos mostra que: 

A vitória na disputa, por ser a sede dos Jogos Olímpicos de 1992, muda o foco de 
ação do governo de Barcelona. Passa-se da escala dos bairros para a da cidade. 
Grandes obras foram pensadas e postas em prática, objetivando criar uma melhor 
infraestrutura para a cidade, mas não apenas isso. Nos anos de 1980, uma série de 
medidas sociais, politicas e econômicas foram postas em pratica, sendo cruciais para 
o que teria sido o “Modelo Barcelona”. (FERREIRA, 2011, pg. 185) 

 Assim, com a vitória e a criação de novos projetos urbanísticos para receber os Jogos 

Olímpicos surge um novo modelo de gestão de cidades agora gerida pelo mercado. A 

emergência desse novo modelo de gestão os interesses privados e imobiliários prevalecem 

sobre as primeiras transformações no início dos anos 1980. Dessa maneira, avança no governo 

de Barcelona um modelo de caráter capitalista e liberal, que hipoteca o espaço da cidade. 

 De acordo com Sanchez: 

Nesse período de profunda renovação urbana para os Jogos Olímpicos, é possível 
identificar a emergência da cidade-mercadoria, do espaço da cidade concebido e 
renovado para um mercado global, da cidade tornada uma marca, um emblema dessa 
transformação espacial (SANCHEZ, 2010, p. 222) 

 Dessa forma,  impulsionada pelas obras olímpicas a cidade é reconvertida em um 

cenário de consumo, um produto rentável para os agentes envolvidos na construção dessa 

nova cidade, como o governo municipal, as grandes empreiteiras e o setor imobiliário. 

 Essas transformações do espaço da cidade sob o impulso das obras olímpicas mostram 

esse período como altamente rentável e representativo das estratégias do Estado e dos agentes 

hegemônicos para a superação da baixa rentabilidade da organização espacial pretérita. O 

governo municipal atraiu, mediante o “olimpismo”, capitais públicos (de outras escalas de 
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governo e da comunidade Europeia) e privados (grandes empresas construtoras nacionais e 

internacionais, corporações financeiras vinculadas aos bancos, empresas de seguro) para 

empreender a reconstrução da cidade a prazo fixo.  

Essa pressão para uma violenta política de “fazer cidade” forçosamente inscreveu o 
processo na chave do aproveitamento máximo de mercado, na mais pura ótica do 
capitalismo imobiliário em suas articulações atualizadas com os demais mercados: 
de consumo, turismo, da cultura e das localizações das empresas transnacionais. 
(SANCHEZ, 2010, pg. 222-223) 

Assim, quando falamos que Barcelona é conhecida como cidade-modelo de 

mercadoria é porque suas ações e estratégias usadas para inseri-la no mercado mundial de 

cidade servem como paradigma para outros governos ao criarem seu projeto político 

estratégico para tornar as cidades em mercadorias pensando nas ações e estratégias usadas por 

Barcelona. Segundo Fernanda Sanchez: 

As chamadas “cidades-modelos” são imagens de marca construídas pela ação 
combinada de governos locais, junto a atores hegemônicos com interesses 
localizados, agências multilaterais e redes mundiais de cidades. A partir de alguns 
centros de decisão e comunicação que, em variados fluxos e interações, parecem 
conformar um campo político de alcance global, os atores que participam desse 
campo realizam as leituras das cidades e constroem as imagens, tornadas dominantes 
mediante estratégias discursivas, meios e instrumentos para sua difusão e 
legitimação em variadas escalas. (SANCHEZ, 2010, p. 249) 

 Portanto, cria-se dessa forma um padrão homogeneizante das políticas urbanas e das 

intervenções nos espaços públicos. 

 O antropólogo Manuel Delgado compara Barcelona a uma topmodel, ou seja, “uma 

mulher que foi produzida para permanecer atrativa e sedutora, que se maquia para depois 

exibir-se e ser exibida nas passarelas das cidades-fashion, o mais em matéria urbana”. 

(Ferreira Apud Manuel Delgado, 2011, p. 207) Assim, as cidades têm como referências para 

suas transformações urbanas a cidade-modelo Barcelona criando-se assim, paisagens urbanas 

homogeneizadas. 

 Barcelona não só realizou diversas intervenções urbanísticas criando um novo modelo 

de cidade: também precisava vender a nova imagem de cidade. Para tal foram desenvolvidas 

políticas de promoção e legitimação desse novo projeto de cidade, a cidade como mercadoria. 

Como mercadoria especial, envolve estratégias especiais de promoção: são 
produzidas representações que obedecem a uma determinada visão de mundo, são 
construídas imagens-síntese sobre a cidade e são criados discursos referentes à 
cidade, encontrando na mídia e nas políticas de city-marketing importantes 
instrumentos de difusão e afirmação. (SANCHEZ, 2010, p. 47-48) 
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Lançando mão da política de city marketing Barcelona vendeu uma imagem ao mundo 

de cidade perfeita para se viver. Para promover a nova cidade ao mundo elaboram-se então 

campanhas de promoção das cidades como: a realização de eventos esportivos, grandes 

festivais de música, incentivo ao turismo e realizações de convenções. Todas estas iniciativas 

visam atrair investimentos e legitimar as intervenções urbanas realizadas pelo governo. 

Como forma de realizar estas campanhas os governos contam com o planejamento 

urbano voltado para o mercado utilizando o city marketing como um mecanismo institucional 

de promoção e venda das cidades. O marketing de um produto é aquilo que podemos chamar 

de planejamento para se vender um produto que será lançado no mercado levando em 

consideração as características do mercado e o perfil dos consumidores. 

Dessa maneira, as cidades são projetadas pensando nos seus potenciais consumidores 

levando em consideração os aspectos culturais, turísticos, financeiros e de consumo de alto 

padrão. Daí surge a necessidade do city marketing para levantar dados dos potenciais 

consumidores e preparar as cidades para esses consumidores de alto padrão que buscam 

determinadas características para a cidade que pretendem habitar. 

Para Fernanda Sanchez, a mercadoria-cidade deve possuir algumas características para 

atrair esse público alvo de alto padrão como: construções de infraestrutura, modernização de 

infraestruturas de transporte, criação de distritos empresariais e financeiros com estações de 

telecomunicações, produção de espaços residenciais de alto padrão associada à oferta de bens 

de serviços de topo de mercado, criação de novas centralidades através de construção de rede 

hoteleira de luxo e de espaços seletivos de lazer e consumo, renovação de áreas centrais, 

revitalização de áreas degradadas, recuperação de frentes marítimas e áreas portuárias. 

Todavia,  

era necessário legitimar este modelo de cidade e percebeu-se então que os grandes 
eventos, sobretudo os esportivos que movem paixões nacionais, tinham a grande 
“qualidade” de serem popularmente aceitos. A ideia era associar esses eventos as 
obras de requalificação urbana desejada pelo poder público. Assim, a Copa do 
Mundo da Fifa e os Jogos Olímpicos do COI, os megaeventos mais importantes 
nesse cardápio, passaram a ser disputados ferozmente pelas cidades do mundo. 
(FERREIRA, 2011, p.9) 

   Dessa maneira, podemos observar que o poder público estimula o processo de 

gentrificação, que ocorre muitas vezes como reflexos de ações públicas. O Estado é a mola 

propulsora da (re)alocação de pessoas, recursos e instituições na cidade e o principal agente 
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na produção do espaço de consumidores e produtores de habitação na cidade. (Wacquant, 

2010, p. 55) 

 Nessa disputa de inserir as cidades no competitivo mercado mundial de cidades vemos 

cada dia os poderes públicos realizarem projetos de “revitalização” em áreas degradadas 

valorizando-as e expulsando de formas diretas e indiretas populações ali residentes.  

Nas últimas décadas o Brasil vem se inserindo nesse campo de disputas para a 

realização de megaeventos esportivos, em 2002 foi escolhido para sediar os jogos Pan-

Americanos e Parapan-Americanos de 2007  no Rio de Janeiro, em 2011 os jogos mundiais 

militares, depois em 2012 foi escolhido como país sede da Copa do Mundo de 2014 e os 

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.  

O governo local construiu imagens de cidade perfeita para se viver, buscando 

legitimar e vender a cidade transformada em mercadoria. O mercado de cidades movimenta 

diversos setores como: empresas com interesse na localização, mercado imobiliário, mercado 

de consumo, mercado do turismo. 

Ao qualificar áreas antes degradadas o Estado contribui para a segregação e na 

substituição de um determinado grupo social por outro com maior poder aquisitivo. O Estado, 

portanto, torna-se um agente imobiliário que realizam ações que valorizam o espaço para o 

setor capitalista consumir, relegando ao segundo plano a população residente desse local 

transformado. 
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5  PORTO MARAVILHA 

5.1  BREVE RESUMO DAS TRANSFORMAÇÕES PORTUÁRIAS 

Atualmente a região portuária do Rio de Janeiro vem passando por intensa 

transformação em sua estrutura fazendo parte do novo modelo de gestão de cidades. Essa 

mudança na zona portuária carioca segue o exemplo de outras cidades, principalmente o 

modelo Barcelona, que tiveram suas zonas portuárias modificadas para a inserção nos 

mercados mundial de cidades. 

As preocupações em revitalizar as zonas portuárias surgiram com a redução de 

atividades industriais nessas áreas o que provocou a obsolescência desses lugares. Como nos 

mostra Diniz: 

Acompanhando a reestruturação produtiva em diversos setores da produção, a partir 
do final dos anos 1960, ampliaram-se as mudanças da organização tecnológica das 
atividades portuárias. As mudanças se pautavam por: I) extensas áreas livres para o 
acondicionamento de contêineres padronizados; II) pátios roll on-roll of, utilizados 
no embarque e desembarque de veículos; III) intensificação do ritmo de rotação dos 
navios em virtude de novas técnicas de manutenção, diminuindo os custos e o tempo 
de atracação, as tripulações e a força de trabalho empregada nas operações de carga 
e descarga; IV) operações de transhipment, destinadas a transferir cargas entre 
navios; e V) novos modos de redistribuição das mercadorias, apoiados no transporte 
rodoviário e na criação de bases interiores ou porto secos. Como a contiguidade em 
relação aos centros urbanos impediu o crescimento das novas atividades portuárias, 
o resultado foi seu deslocamento em direção a áreas onde a expansão seria viável. 
(DINIZ, 2014, pg. 12-13) 

 Diante disso os Estados Unidos tornam-se pioneiro no desenvolvimento dessa política 

de revitalização nas cidades de Boston e Baltimore, realizando grandes investimentos para 

movimentar o setor turístico e para habitações das populações de alta renda. Na cidade de 

Boston o projeto de renovação urbana contava com a demolição de toda a área central e o 

antigo mercado Quincy e Faneuil Hall, de 1820. No entanto, a prefeitura contratou Kevin 

Lynch e Jonh Myers para elaborarem o projeto de revitalização da região portuária, que 

proporia a preservação de edificações históricas e a integração da cidade com o mar, através 

de novas visualidades, de usos públicos e das continuidades espaciais. (DINIZ, 2014,  p. 20-

21. Apud Dell Rio) Baltimore e Boston foram dessa forma as primeiras cidades onde se 

desenvolveram as primeiras políticas de revitalização de zonas portuárias. 
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As transformações realizadas nessas cidades geraram sérias consequências para a 

população residentes em seu entorno, como a valorização do preço dos imóveis mais do que 

nas áreas centrais provocando um processo de gentrificação na região.   

Essas políticas de revitalizações de regiões portuárias foram seguidas por outras 

cidades principalmente no continente europeu. Na Europa a cidade de Barcelona tornou-se 

modelo a ser seguido por outras cidades. Barcelona talvez tenha ganhado esse título por ter 

criado um discurso que buscou envolver a população e a mídia a aceitarem a proposta de 

mudança.  

 

5.2 BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS TRANSFORMAÇÕES NA ÁREA 

CENTRAL DO RIO DE JANEIRO 

O Rio de Janeiro viu sua centralidade política diminuir nas décadas de 1960 e 1970 

com a transferência da capital do país para Brasília. A crise econômica, consequência dessa 

mudança, se intensifica nos anos 1970 aos anos 1980. Com a finalidade de recuperação da 

economia é criado o projeto para a revitalização da região portuária. 

No início dos anos 1980 o Clube do Rio formado por empresários, dirigentes e 

intelectuais, criam a empresa Riopart–participações e empreendimentos S.A., com objetivo de 

unir capitais privados para apoiar o desenvolvimento do Rio de Janeiro. O Riopart 

influenciado pelo exemplo de Baltimore propôs transformar a região do Cais do Porto numa 

área de comércio, e, em 1990 é proposto um novo projeto de revitalização para região 

portuária priorizando o Píer Mauá. 

Desde os anos de 1980 ocorreram sucessivas propostas de revitalização da região 

portuária sem sucessos até chegar hoje ao projeto Porto Maravilha com o uso do slogan: Porto 

Maravilha: O sonho que se transformou em realidade. Esse projeto somente foi possível 

devido a articulação das três esferas do governo: Federal, Estadual e Municipal e um outro 

fator não menos importante são a realização dos megaeventos esportivos com a Copa do 

Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. 

O Rio de Janeiro foi palco de inúmeras transformações ao longo dos séculos 

promovidas principalmente pelo poder público ocasionando o processo de segregação social. 
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Segundo Abreu as transformações urbanas no Rio de Janeiro começam no século XIX,  

uma cidade marcada pelos Morros do Castelo, de São Bento, de Santo Antônio e da 

Conceição e formados por uma população em sua maioria escrava. Com a vinda da família 

real a cidade começa a atrair capitais internacionais para os setores de serviços públicos. 

Em sua região central habitavam as populações mais pobres por ser esta uma área mais 

próxima ao local de emprego existiam muitos cortiços. E, as transformações que a cidade 

vinha passando eram em áreas afastadas do centro e para aqueles que tinham um melhor 

poder aquisitivo. Logo em seguida o Estado passou a ter interesse no centro e com a 

administração do prefeito Barata Ribeiro inicia uma intervenção promovida diretamente pelo 

Estado com a expropriação dos cortiços utilizando-se de discursos sanitaristas em 1893. 

Entretanto, as transformações urbanas se intensificam na primeira década do século 

XX com as reformas do prefeito Francisco Pereira Passos com objetivo de criar uma nova 

capital que melhor representasse a importância do país como produtor de café. 

(...) o rápido crescimento da cidade em direção à zona sul, o aparecimento de um 
novo e elitista meio de transporte (o automóvel), a sofisticação tecnológica do 
transporte de massa que servia as áreas urbanas (o bonde elétrico), e a importância 
cada vez maior da cidade no contexto internacional não condiziam com a existência 
de uma área central ainda com características coloniais, com ruas estreitas e 
sombrias, e onde se misturavam as sedes dos poderes político e econômico com 
carroças, animais e cortiços. (ABREU, 2003, p. 60) 

Para realizar o projeto foi feita diversas desapropriações e demolições forçando os 

habitantes da área central a morar nos subúrbios e morros dando origem às favelas. No 

mesmo período em que o prefeito Pereira Passos realiza essas ações o Governo Federal 

constrói o novo porto entre 1903 e 1910. A reforma Passos foi o primeiro exemplo de 

intervenção estatal maciça sobre o espaço urbano dividido entre bairros burgueses e bairros 

proletários. 

Houve transformações urbanísticas também na administração do prefeito Carlos 

Sampaio. Essas transformações tinham como objetivo preparar o Rio de Janeiro para as 

comemorações do 1 Centenário da Independência do Brasil. 

Para tal, o prefeito logo mandou que retirasse o Morro do Castelo local de moradia de 

diversas famílias. Assim, os bairros proletários que haviam sobrevivido na Reforma Passos 

desapareceram. Realizou-se também construções de diversas avenidas entre elas a Avenida 

Portugal na Urca e da Avenida Maracanã e promovendo remoções de populações pobres. 
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Talvez tenha sido em nome da “modernidade” desse novo mundo – onde a história 
não consolidava sua memória já que esta ainda estava por se inaugurar – que alguns 
desses morros antigos vieram abaixo. Graças ao seu desmonte, a cidade cresceu, 
aterrando suas lagoas e estendendo seus espaços sobre a linha do mar, sobre o “eterno 
futuro” que aguardava. (SIGAUD, 2000, pg.10-11) 

Na administração do prefeito Prado Junior, na República Velha criou-se o Plano 

Agache que tinha como objetivo embelezar a cidade segundo critérios funcionais e de 

estratificação social do espaço. Esse objetivo era uma tentativa de controle do 

desenvolvimento das formas urbanas pela classe dominante. 

O Plano Agache pretendia dividir o centro por áreas de funcionalidade e as áreas 

residenciais seriam divididas da seguinte maneira: os bairros oceânicos da zona sul (Ipanema, 

Leblon e Gávea) seriam habitados pelas classes menos abastadas, os bairros antigos da zona 

sul (Catete, Laranjeiras, Flamengo e Botafogo) seriam destinados à burguesia, São Cristovão 

e os subúrbios reservados para os operários e Santa Tereza para os funcionários públicos.  

Esse plano não foi realizado devido a Revolução de 30 que via as propostas da 

República Velha com desconfiança. Mesmo não sendo realizada é importante aqui descrevê-

lo para mostrar o papel do Estado em beneficiar apenas as áreas habitadas pela classe 

dominante e observar como o espaço carioca já se encontrava muito estratificado. 

No período de 1930-1950 a zona sul do Rio de Janeiro atraiu capitais e estimulou o 

setor de construção civil com a ideologia de “morar à beira mar”, segundo Abreu. Começou 

assim o grande crescimento da zona sul e principalmente o bairro de Copacabana que atraiu 

grande parte dos capitais. 

Houve um grande crescimento na zona sul e uma estagnação na área central, pois parte 

de suas atividades de serviços, comércio de luxo e lazer foi transferido para o bairro de 

Copacabana. 

Como vimos neste breve resumo sobre as transformações no Rio de Janeiro, somente a 

partir do séc. XIX é que começa as intervenções urbanas e a estratificação sócio espacial e 

demonstra o grande papel do Estado nessas intervenções favorecendo a camada dominante e 

como o poder público contribuiu para a estratificação sócio espacial seja de forma direta 

(remoção de favela, planos de renovação urbana e implantação de infraestrutura) ou indireta 

(legislação elitista, supervalorização da terra e políticas habitacionais segregadoras). 

Com o abandono da área central não havia muitos investimentos por parte do poder 

público nem incentivo do setor imobiliário para investir na zona portuária. Mas em 2009 há 

uma mudança nessa configuração com a união das três instâncias do governo: federal, 



30 

 

 

estadual e municipal e com a vitória para sediar as Olímpiadas de 2016. O Rio de Janeiro 

como sede dos jogos olímpicos faz parte da estratégia do governo de vender a imagem do 

estado para atrair capitais para a cidade. 

Um dos objetivos dos governantes é construir uma cidade que melhor se adapte ao 

mercado mundial de cidades e com grandes chances de vencer na competição de cidades 

utilizando-se do planejamento estratégico e do city-marketing.  

O planejamento estratégico emerge nos anos de 1990, consistindo no fator primordial 

para a definição de projetos urbanos seguindo a lógica empresarial.  

Nos anos 1990, um novo passo é dado quando, a partir da experiência dos Jogos 
Olímpicos de Barcelona de 1992, a organização de megaeventos esportivos passa a se 
constituir em componente do planejamento urbano estratégico, com vistas a melhorar 
a posição das cidades-sede como pontos de atração de investimentos internacionais 
numa economia cada vez mais globalizada. De lá pra cá, a estratégia de 
desenvolvimento econômico das cidades, que inclui a renovação da infraestrutura 
urbana e a abertura de novas frentes de expansão imobiliária relacionadas aos Jogos , 
converteu-se no enfoque hegemônico da realização dos megaeventos esportivos 
internacionais: é o chamado “legado urbano” do evento. Agora, não são vendidos 
apenas os produtos associados aos jogos, mas também a própria cidade, exposta numa 
vitrine global impulsionada pela mobilização de corpos e almas propiciada pela 
competição esportiva. (ROLNIK, 2015, pg. 67) 

O Rio de Janeiro entra nessa nova concepção de gestão de cidade a partir da eleição de 

Cesar Maia para prefeito e desde então ocorre sucessivos prefeitos com o mesmo perfil 

político de inserirem a cidade na nova pauta urbana internacional de grandes obras e 

realizações de megaeventos. 

A primeira tentativa de se inserirem nessa nova lógica foi a candidatura para a 

realização dos jogos olímpicos de 2000 que perdeu para Sidney na Austrália, mas ganhou a 

chance de realizar os Jogos Pan-americano de 2007 o que de alguma forma contribui para a 

eleição da cidade para sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos olímpicos de 2016. 

A prefeitura contratou a Rudy’s Giuliani a empresa que prestou consultoria em 

segurança para o ex-prefeito de New York para assessorar na candidatura do rio de janeiro 

para os jogos olímpicos de 2016 e a empresa catalã PROCIVESA. 

5.3 PROJETO PORTO MARAVILHA: UM SONHO QUE VIROU REALIDADE? 

Situada na costa leste do Rio de Janeiro, limitada ao norte pela Baia de Guanabara e ao 

sul pelos Morros da Providência, Conceição e Livramento, a área portuária do Rio de Janeiro 

é composta pelos bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte do Centro. Esta parte 
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caracteriza-se por ter desde seus primórdios, seus usos e ocupações ligadas ao comércio de 

escravos, atividades fabris entre outras e habitações proletárias sem infraestrutura sanitária, 

formadas por estivadores marinheiros população esta em sua maioria negra. 

Como vimos anteriormente a área portuária passou por diversas tentativas de 

transformações, principalmente após a transferência da Capital Federal para Brasília que 

refletiu economicamente e urbanisticamente na área o que contribuiu para a obsolescência da 

área, e atualmente temos a implantação do Projeto Porto Maravilha possível devido a união 

das três instâncias governamentais: Federal, Estadual e Municipal. 

O Projeto Porto Maravilha foi inaugurado no dia 23 de Junho de 2009 pelo prefeito 

Eduardo Paes, o governador Sergio Cabral e o presidente Luís Inácio Lula da Silva. O projeto 

visa atrair diversas funcionalidades para a região portuária como o turismo, o comércio, 

entretenimento e o desenvolvimento urbanístico e residencial. 

No entanto, o que observamos nestas propostas são os impactos que tal provocará na 

população residente desta área, principalmente o denominado processo de gentrificação 

definido como uma forma de exclusão da população residente de uma área antes degradada 

por uma nova população com maior capital para consumo para a área agora renovada por 

intermédio do Estado e do capital privado.  

O projeto Porto Maravilha abrange, aproximadamente, uma área de 5 milhões de 

metros quadrados, correspondendo aos bairros da Saúde, Santo Cristo, Gamboa, trechos do 

Centro, São Cristóvão e Cidade Nova que tem como limites as Avenidas Presidente Vargas, 

Rodrigues Alves, Rio Branco, e Francisco Bicalho. 

Para a realização das obras na zona portuária foi instituída na Lei Complementar 

Municipal n. 101, de 23 de novembro de 2009 a Operação Urbana Consorciada da Região do 

Porto do Rio de Janeiro (OUCPRJ) regulamentada pela Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho 

de 2001. 

De acordo com o Estatuto da Cidade a OUC é considerada:  

o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, 
com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. (BRASIL, 
2001) 

 A proposta para o Projeto Porto Maravilha consiste em duas fases: a primeira utilizará 

recursos públicos municipais e do governo Federal para as obras de infraestrutura urbana e a 
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segunda fase está relacionada à conservação e renovação do restante da área portuária que 

contará com recursos privados. 

A primeira fase teria como foco a reurbanização da Praça Mauá e principais vias de 

acesso como Avenida Rodrigues Alves e Rua Sacadura Cabral, o Palacete Dom Joao VI 

transformado na Pinacoteca do Rio (MAR- Museu de Arte do Rio) realizado com 

investimentos dos Governos Federal e Municipal em parceria com a Fundação Roberto 

Marinho e a reurbanização do Morro da Conceição. 

A segunda fase do projeto será realizada por intermédio de Parceria Público-Privado 

(PPP) e pelas vendas do CEPAC (Certificado de Potencial Adicional de Construção).  Os 

Cepacs são títulos que permitem construir edifícios mais altos do que os limites atuais, com 

exceção de construções tombadas pelo patrimônio cultural e das destinadas ao serviço 

público. 

A Caixa Econômica Federal pagou R$ 3,5 bilhões no leilão em CEPACs lançado no 

mercado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio (CDURP). 

Companhia esta responsável pela administração da Operação Urbana Consorciada do Porto do 

Rio, que por sua vez, gerirá a segunda fase do Projeto Porto Maravilha a cargo do Consórcio 

Porto Novo formado pelas empresas Norberto Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia com 

concessão de 15 anos para realizar as obras na região entre elas a derrubada da perimetral e 

pela oferta e manutenção de serviços públicos da região. 

A realização desses projetos resultará em diversas remoções como já vem realizando. 

Para a construção do teleférico no morro da providencia a secretaria de habitação marcou as 

casas arbitrariamente com as siglas SMH (Secretaria Municipal de Habitação)  identificando-

as como casas em área de risco. 

Esse projeto tem alterado substantivamente o perfil urbano dessa região portuária com 

o único objetivo de destiná-la à classe média alta e a empresários e turistas. O Estado do Rio 

de Janeiro tem praticado política de remoções para construção de seus projetos e seu controle 

disciplinar chamado de choque de ordem e a política de pacificação as UPPs. Para que esse 

projeto atraísse o olhar de investidores e setores imobiliários eram necessários a remoção dos 

habitantes considerados pelos governantes como indesejados.  

Eduardo Tomazine lista alguns conjuntos de intervenções promovidas pelo poder 

público para o desenvolvimento do projeto Porto Maravilha: 
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1) Estabelecimento de um marco jurídico “flexível”. O projeto instituiu um marco 

jurídico próprio formulado pelo prefeito Eduardo Paes e aprovado pelo Conselho 

Municipal com o nome de Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do 

Rio.  Para pôr em prática as mudanças da zona portuária era necessário mudar os 

parâmetros urbanísticos definidos pelo Plano Diretor de 1992 e torná-lo flexível. A 

prefeitura tem alterado desse Plano apenas as disposições relativas a zona portuária 

e assim, criado a Área de Especial Interesse Urbanístico do Porto do Rio (AEIU). 

As mudanças realizadas contemplam os consórcios público-privado e utilização de 

instrumentos dos mercados de capitais e não coloca em pauta o combate à 

especulação imobiliária.   

2) Criação de instituições hibrida (público-privada). O poder público cria instituições 

para operarem nas transformações na zona portuária, como a CDURP (Companhia 

de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro) é uma  

empresa de capital misto, responsável por coordenar e executar as concessões, o 

consorcio Porto Novo formado pelas empresas Odebrecht, OAS e Carioca 

Engenharia com concessão de 15 anos, Fundo de Inversão Imobiliária Porto 

Maravilha (FIIPM) fundo criado pela Caixa Econômica Federal com o FGTS dos 

trabalhadores. 

3) Lançamento de títulos imobiliários para captar parte da renda futura do solo: os 

CEPACs. Títulos que permitem construir edifícios mais altos do que os limites 

atuais. 

4) Privatização de terrenos públicos: a grande quantidade de terrenos pertencentes ao 

governo estadual e federal na zona portuária eram obstáculos as tentativas de  

transformações anteriores na área, em 2009 com a união entre as três esferas 

governamentais isso muda. O governo estadual e federal transferiram as áreas 

pertencentes a eles para o município que por sua vez passou para a CDURP está 

fica responsável para vender estes terrenos à iniciativa privada.  

5) Incentivos fiscais: o município institui novos incentivos e benefícios fiscais 

dirigidos à produção de novas moradias na zona portuária. Reduz as contribuições 

de construtores e novas aquisições de moradias de alto padrão no Porto Maravilha, 
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aumentando suas vantagens comparadas frente a outras áreas da cidade. Buscando 

assim, aumentar o número de habitantes na zona portuária.  

6) Incremento da acessibilidade: o projeto Porto Maravilha propõe a criação de VLT 

(veiculo leve sobre trilhos), a construção de um teleférico ligando o Morro da 

Providência ao centro da zona portuária. Para a circulação de automóveis prever a 

derrubada da perimetral, a construção da Via Binário e a construção de um túnel 

de 1,5km.  

7) Consolidação de um circuito de alta cultura e um cluster criativo: nas cidades pós-

industriais os poderes públicos apostam em economias criativas como indústria de 

entretenimento, audiovisual, publicidade, informática e produção de 

conhecimento. O poder público constrói equipamentos de alta cultura (bibliotecas, 

museus, etc.) nos centros das grandes cidades. O Rio de Janeiro tem apostado 

nesse circuito de alta cultura no projeto Porto Maravilha, na construção do MAR 

(Museu de Arte do Rio), o edifício anexo da Biblioteca Nacional, o AquaRio, etc.  

8) Apropriação seletiva da história da zona portuária: as obras do projeto Porto 

Maravilha têm revelados sítios arqueológicos que por muito tempo esteve 

soterrados em consequência dessa descoberta formou-se um grupo de trabalho 

responsável por criar um circuito desses sítios, tais Cais do Valongo e Cais da 

Imperatriz, Pedra do Sal, Jardim Suspenso do Valongo, Largo do Depósito, 

Cemitério dos Pretos Novos e Centro Cultural José Bonifácio. No entanto, não 

existem na zona portuária somente esses seis sítios arqueológicos, mas dezenas de 

outros que também são de extrema importância para a afirmação e resistência da 

cultura negra.   

9) Controle social das favelas via ocupação militarizada: a implantação da Unidade 

de Polícia Pacificadora (UPP) em 2010 no Morro da Providencia mostra que para 

o projeto Porto Maravilha seguisse adiante era necessário “pacificar” o Morro, pois 

somente dessa maneira seria possível atrair investidores.  

Estes pontos apresentado por Tomazine mostra as estratégias para a implementação do 

projeto Porto Maravilha resultando no processo de gentrificação. Todos estes pontos visam 

melhorias somente para os mais abastados, embora o discurso do prefeito Eduardo Paes seja 
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de que o projeto busca atender as populações residentes dessa área. Desde 2010, segundo 

reportagem do portal R7, a venda dos apartamentos da área que engloba a zona portuária 

ficou 83% mais caros. Nessa mesma reportagem moradores reclamam do aumento dos 

aluguéis no Morro da Conceição e da Providência.   

Dessa maneira, podemos concluir que o projeto resultará no processo de gentrificação no 

qual haverá a substituição do perfil dos moradores daquela área beneficiando os setores 

imobiliários.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ascensão do capitalismo e a revolução industrial provocaram intensas mudanças nas 

cidades.  O capitalismo busca moldar as cidades de acordo com os seus interesses. As cidades 

são tratadas como empresas, resultando num tipo de gestão que transforma as cidades em 

mercadorias. A venda dessas mercadorias é realizada por meio de intervenções urbanísticas 

no qual os projetos imobiliários assumem um papel primordial na economia produtiva da 

cidade. 

Essas intervenções provocam o processo de gentrificação. Esse é um processo que 

envolve a substituição de um grupo social por outro g rupo; de indivíduos com estilos de vida 

e características culturais diferentes; construções de novos serviços; transformação do 

ambiente; o encarecimento do valor dos imóveis. O fenômeno altera toda uma região ou 

bairro através de novos ambientes comerciais, construções de novos edifícios e serviços 

voltados para a classe média e alta. Dessa forma, o processo possui um caráter excludente e 

privatizador. 

Embora já houvesse ocorrido em diferentes épocas, o processo de gentrificação no Rio 

de Janeiro, por meio do projeto Porto Maravilha, entrou na denominada, por Neil Smith, de 3ª 

fase, onde há uma imbricação estreita entre capital privado e Estado. Para isso o projeto 

começa com o estabelecimento de metas que buscam melhorar o espaço com a finalidade de 

atrair investimentos internacionais, principalmente, para o setor imobiliário. Para conseguir 

seus objetivos o governo precisa legitimar suas ações perante os cidadãos vendendo uma nova 

imagem de cidade. Transformando assim a cidade em uma mercadoria e como tal necessita de 

um marketing para que as vendas ocorram com sucesso.  Para as vendas das cidades cria-se o 

city-marketing, que é direcionada para a produção de imagens e intervenções nos espaços 

urbanos para que possam atrair investidores.  

Essas intervenções afetam os residentes das áreas que passaram por essas 

transformações. O espaço é valorizado resultando no aumento dos aluguéis, remoções de 

diversas casas para as construções de novas instalações. 

No Rio de Janeiro a Secretaria Municipal de Habitação (SMH) realizou centenas de 

remoções, agindo de forma autoritária, marcando casas que serão demolidas sem nenhuma 

comunicação com os moradores. É produzida uma cidade excludente onde se impera a 

segregação social e o governo é o seu principal agente condutor.  
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A atuação do atual prefeito Eduardo Paes já realizou mais remoções do que os 

prefeitos Lacerda e Pereira Passos. A reforma passos em 1922 liquidou um bairro pobre e 

Carlos Lacerda em 1960. 

Como forma de legitimar suas ações higienistas apoiado pela classe média e alta, o 

prefeito Eduardo Paes criou a chamada operação choque de ordem que supostamente trará a 

garantia de uma lei e ordem na cidade carioca. Essa iniciativa tem realizado desapropriações 

em prédios clandestinos e em áreas de risco considerado pela prefeitura e comercio ilegal. 

 Portanto, a gentrificação que ocorre na zona portuária carioca vem sendo promovida 

pelo próprio Estado. Privatizando espaços públicos o Estado promove uma diferenciação da 

população com maior poder aquisitivo. Para isso realiza remoções forçadas para o 

embelezamento urbano sem realocação apropriada dos seus moradores.  
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