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podem novamente zarpar ao encontro de todo perigo, novamente 

é permitida toda ousadia de quem busca o conhecimento, o mar, o 
nosso mar, está novamente aberto, e provavelmente nunca houve 

tanto ‘mar aberto’.” 
 

Nietzsche (2004, p. 234) 
 
 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 

RESUMO 
 
 
 

Associadas a uma governança urbana empreendedorista e a um desenvolvimento baseado 
no estímulo ao consumo, as estratégias de organização dos megaeventos da atualidade 
estão fortemente orientadas às diferentes formas de lazer, turismo, esporte e 
entretenimento. Atualmente, os Jogos Olímpicos são considerados o evento esportivo de 
maior dimensão e repercussão no mundo e, sua organização, diz respeito a um amplo 
conjunto de intervenções urbanas que, quando bem organizadas e estruturadas, podem 
estimular a qualificação do espaço urbano trazendo benefícios para a população local. No 
entanto, em um relatório publicado em 2007 pelo Centro de Direitos de Moradia e Expulsão 
(COHRE), foi divulgado que entre 1988 e 2008 as Olimpíadas deslocaram mais de dois 
milhões de pessoas, de forma direta e indireta, ao redor do mundo e são uma das principais 
causas da inflação imobiliária, gerando processos de gentrificação. Como parte crucial de 
um planejamento estratégico adotado pela cidade, o Rio de Janeiro sediará, em 2016, os 
Jogos Olímpicos de Verão e tem incluído em seu Plano de Legado Urbano e Ambiental a 
reestruturação urbana da Região Portuária da cidade, através de uma Operação Urbana 
Consorciada, denominada Porto Maravilha, objeto de estudo desse trabalho. Com uma 
temática relacionada aos processos de gentrificação decorrentes das reestruturações 
urbanas vinculadas aos Jogos Olímpicos, essa pesquisa tem como objetivo principal, 
verificar se, após seis anos do lançamento do Projeto Porto Maravilha e com a primeira 
etapa das obras de infraestrurura concluída, há indícios de um processo de gentrificação 
ocorrendo no local. Para alcançar o objetivo, são delimitadas, através da construção da 
análise, quatro variáveis de pesquisa para o estudo de caso: a física, a econômica, a social 
e a cultural. Os métodos de coleta de dados englobam levantamento de arquivo, 
levantamento físico, levantamento fotográfico, produção de mapas, observação e entrevistas 
semiestruturadas com moradores, artistas, comerciantes e prestadores de serviço, 
localizados no percurso escolhido para a análise. Por meio da descrição dos resultados das 
quatro variáveis apresentadas, constata-se que apesar da área estar em uma fase de 
transição, já é possível observar no recorte espacial indícios de algumas características 
fundamentais dos processos de gentrificação, tais como o reinvestimento no dilapidado 
ambiente construído, valorizações significativas no mercado imobiliário, melhorias no padrão 
de estabelecimentos comercias e de serviços, indícios iniciais de mudanças no perfil da 
população e novos discursos culturais sobre o bairro, redesenhando assim, o perfil da 
região. 
 
Palavras-chave:  Megaeventos Esportivos. Reestruturação Urbana. Empreendedorismo 
Urbano. Gentrificação. Jogos Olímpicos Rio 2016. Projeto Porto Maravilha.  
  



 
 

 
 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 
 
 

Associated with an entrepreneurial urban governance and development based on 
consumption stimulation, organization strategies of current mega events are strongly 
oriented to different forms of leisure, tourism, sports and entertainment. Currently, the 
Olympics are considered the largest and with biggest impact sporting event on the world and 
its organization, refers to a wide range of urban interventions that, when properly organized 
and structured, can stimulate the qualification of urban space bringing benefits for local 
people. However, in a report published in 2007 by the Center of Housing Rights and 
Expulsion (COHRE), it was reported that between 1988 and 2008 Olympic Games have 
displaced more than two million people, directly and indirectly, around the world and are a 
major cause for price raising on housing market, generating gentrification. As a crucial part of 
a strategic plan adopted by the city, Rio de Janeiro will host the 2016 Summer Olympics and 
has included in its Urban Legacy and Environmental Plan an urban restructuring of the city´s 
Port Region, through an Urban Operation consortium, called Porto Maravilha, study object of 
this work. With a theme related to gentrification processes arising from urban restructuring 
linked to the Olympic Games, this research aims to determine whether, after six years of 
Porto Maravilha Project launch and infrastructure´s first stage completed, there are 
gentrification process indications taking place in one location. To achieve the goal, are 
bounded through the construction of the analysis, four research variables for the case study: 
physical, economic, social and cultural. Data collection methods include file searching, 
physical survey, photographic survey, map production, observation and semi-structured 
interviews with residents, artists, merchants and service providers, located in the chosen 
route for analysis. Through the results description of the four variables presented, it appears 
that despite the area being in a transition phase, it is possible to observe the spatial area´s 
evidence of some fundamental features of gentrification processes, such as reinvestment in 
dilapidated built environment, significant increases in the housing market, standard 
improvements of commercial and service establishments, initial indications of changes in the 
population profile and new cultural discourses about the neighborhood, so redesigning the 
region´s profile. 
 
Keywords : Mega Events. Urban restructuring. Urban Entrepreneurialism. Gentrification. Rio 
2016 Olympic Games. The Porto Maravilha Project. 
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APRESENTAÇÃO 

 
Das motivações da pesquisa 

 

O interesse pelo tema dos megaeventos, em particular os Jogos Olímpicos, 

começou quando eu tinha oito anos de idade. Eu era uma atleta mirim de ginástica olímpica, 

mas que levava muito a sério os treinamentos diários e a dedicação ao esporte. Ao longo da 

minha jornada como ginasta, que durou até os dezessete anos – quando entrei na 

Faculdade de Arquitetura –, muitas vezes eu sonhei em participar de uma Olimpíada, 

mesmo como simples espectadora. Competi e viajei muito, trocando experiências com 

ginastas que compartilhavam da mesma paixão pelo esporte. Como ex-atleta, tomo a 

liberdade de afirmar, mesmo sem dados empíricos, que o auge da carreira no esporte de 

alto rendimento é participar dos Jogos Olímpicos. É um marco, um objetivo, um sonho da 

maioria das pessoas que se dedicam ao esporte. É um momento de celebração, de mostrar 

ao mundo o resultado de um esforço sem tamanho, de desgaste físico e também mental, de 

anos de trabalho, foco e superação. 

 

Apesar dessa minha paixão incondicional e do fascínio por tudo o que os Jogos 

Olímpicos representam para um atleta – “atleta aposentada” no meu caso, atualmente 

arquiteta e mestranda na área do Planejamento Urbano e Regional –, o meu olhar, 

intrínseco à minha profissão, perpassa naturalmente pelas questões urbanas, tentando me 

desfazer dos laços afetivos do esporte para tomar uma posição crítica em relação a todas as 

implicações que esses megaeventos trazem às cidades que vão sediá-los. Antes de 

ingressar no mestrado, além da questão sentimental exposta anteriormente, os Parques 

Olímpicos sempre me chamaram muito a atenção pela sua magnitude, pela arquitetura dos 

estádios e locais de competição – muitas vezes assinados por renomados arquitetos – e por 

toda sua complexidade. Embalada pelos discursos que acompanham esses eventos, 

sempre pensei que traziam impactos positivos às cidades-sede, como melhorias na 

mobilidade urbana e renovação de áreas degradadas, tendo como exemplo o emblemático 

caso de Barcelona.  

 

Entretanto, quando fiz as primeiras disciplinas junto ao Programa de Pós-graduação 

em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(PROPUR/UFRGS) e comecei a me aprofundar nessa temática, percebi que há uma grande 

contradição quanto aos resultados que se obtêm com um megaevento (principalmente os 

Jogos Olímpicos). Por meio de pesquisas sobre o tema, deparei-me com muitas críticas em 



 
 

 
 

relação aos problemas que podem trazer à cidade-sede, sobretudo problemas sociais, como 

o agravamento das desigualdades urbanas e a segregação socioespacial. 

 

Foi a partir dessa inquietação, desse sentimento ambíguo, que me senti motivada a 

estudar os processos de transformação e renovação urbana ligados a esses eventos. São 

os Jogos Olímpicos, atualmente considerados o evento esportivo de maior dimensão e 

repercussão no mundo por seu porte e impacto inigualáveis, os grandes vilões dessas 

transformações e do aprofundamento de desigualdades? Ou são as políticas públicas e os 

interesses econômicos que estão por trás desses eventos os maiores responsáveis? Não 

seriam os Jogos, entre outros megaeventos, apenas catalisadores de um planejamento 

urbano estratégico, em uma disputa entre as cidades para se inserirem em posição de 

destaque em um panorama global? Quais são os reflexos desse modelo empresarial e 

empreendedor de planejar e fazer a cidade, em termos físicos e sociais? Essas e outras 

perguntas me instigaram a pesquisar sobre esses processos, a ligação entre eles, e a 

querer entender quem são os agentes responsáveis e as implicações que trazem para as 

cidades.  

 
Decidida a investigar sobre essas questões, optei por uma pesquisa que 

percorresse a temática dos megaeventos, em especial os Jogos Olímpicos, e as 

reestruturações urbanas intrínsecas a eles, trazendo a questão da gentrificação como 

possível resultado (ou estratégia) desses processos. Assim, junto da definição do tema que 

a pesquisa iria tratar, ficou estabelecido, consequentemente, que o estudo de caso seria na 

cidade do Rio de Janeiro, que, além de ter sediado vários megaeventos nos últimos anos, 

como a Copa do Mundo FIFA em 20141, sediará os próximos Jogos Olímpicos em 2016. 

Mesmo não se tratando da minha cidade de moradia e ciente das possíveis dificuldades de 

fazer um estudo de caso em um lugar aproximadamente 1.500 km distante de Porto Alegre, 

encontrei grande incentivo e apoio por parte da minha orientadora, Prof. Dra. Maria Soares 

de Almeida, e do Prof. Dr. Carlos Ribeiro Furtado, do PROPUR/UFRGS, que desde o 

princípio sustentavam que a possível contribuição deste trabalho resultaria das 

particularidades do estudo de caso. Sendo assim, resolvi encarar esse desafio com a 

esperança de trazer uma contribuição para os estudos da gentrificação no contexto e 

realidade das cidades brasileiras. 

                                            
1 A Copa do Mundo FIFA, tradicionalmente conhecida por Copa do Mundo, é uma competição 
internacional de futebol que ocorre a cada quatro anos. Criada em 1928 na França, sob a liderança 
do presidente Jules Rimet, está aberta a todas as federações reconhecidas pela FIFA (Federação 
Internacional de Futebol Associado, em francês: Fédération Internationale de Football Association). A 
primeira edição ocorreu em 1930 no Uruguai. A Copa de 2014, realizada no Brasil, ocorreu em 12 
cidades: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, 
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, sendo o Rio de Janeiro a cidade-sede da grande final. 



 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Da estrutura do trabalho 
 

Os megaeventos, assim denominados pela extensão que apresentam, são, em 

geral, eventos de estruturas complexas organizadas por distintos atores e instituições e, em 

diferentes níveis, possuem uma conexão explícita com a reestruturação do espaço urbano 

(CHALKLEY; ESSEX, 2003). Os megaeventos podem ser de diferentes naturezas, como 

culturais2, políticos3 e esportivos4, e se caracterizam, em especial, por movimentar um 

considerável volume de capital, por seu caráter temporal, por sua capacidade de atrair um 

grande número de participantes e por sua divulgação global, despertando o interesse de 

milhões de espectadores ao redor do mundo e divulgando a cidade-sede em nível mundial 

(CHEN; SPAANS, 2009; FREITAS et al., 2014). Outra característica importante é o fato de 

sua repercussão e de seus impactos (urbanos, econômicos, sociais e ambientais) não se 

restringirem somente ao tempo de sua duração na cidade-sede, ocorrendo antes, durante e 

depois de o megaevento acontecer (FREITAS et al., 2014). 

 

Atualmente, os Jogos Olímpicos5 são considerados o evento esportivo de maior 

dimensão e repercussão no mundo e, como tal, possuem grande poder de transformação 

sobre os espaços onde são realizados (CHEN; SPAANS, 2009; ROCHE, 2000). No plano 

empírico, significa prover as cidades de instalações específicas, que estejam dentro dos 

                                            
2 Pode-se citar como exemplo mais notável de megaevento cultural as Exposições Universais (World 
Expo) que começaram a ser organizadas em Londres no ano de 1851 e, segundo Pesavento (1997), 
apresentaram-se como manifestações de prestígio e ostentação, em que as nações afirmavam seu 
poder econômico, tecnológico e cultural, revelando suas aspirações ao progresso. Eram 
apresentadas novas invenções e descobertas, como a fotografia, a energia elétrica, a máquina de 
raio-X, o telefone, o cinema e o rádio. Essas novidades atraíam milhares de pessoas aos pavilhões 
desses eventos, dando início à “era dos espetáculos de massa”. No decorrer dos anos, as exposições 
foram se alterando, sendo que nas mais recentes o foco tornou-se a informação através do 
entretenimento e a questão do “nation branding”, numa tentativa de passar determinada imagem e 
vender o país e a cidade-sede. Essas exposições são consideradas o terceiro maior evento do mundo 
em termos de desenvolvimento econômico e impacto cultural, após a Copa do Mundo e os Jogos 
Olímpicos.  
3 Um exemplo de megaevento político são as Conferências do Banco Mundial/FMI, que em 1991 
expulsou 2 mil moradores de favelas em Bangkok, Tailândia, para projetos de renovação urbana nos 
meses que antecederam a Conferência (COHRE, 2007). 
4 Estão incluídos nos megaeventos esportivos os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol, 
assim como também eventos regionais como os Jogos Pan-Americanos e os Jogos da 
Commonwealth. 
5 Os Jogos Olímpicos dividem-se em Jogos Olímpicos de Verão e Jogos Olímpicos de Inverno. Os 
dois eventos ocorrem em períodos de quatro anos, de forma intercalada, como, por exemplo, os 
Jogos Olímpicos de Verão que ocorreram na cidade de Londres em 2012 e os Jogos Olímpicos de 
Inverno que ocorreram em Sochi no ano de 2014. A principal diferença é que nos Jogos Olímpicos de 
Inverno são disputados apenas esportes que envolvam gelo ou neve. Segundo os autores Chalkley e 
Essex (1999), as duas modalidades de Jogos Olímpicos apresentam grandes impactos nas cidades-
sede. 
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padrões e das normas internacionais estipuladas pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) e 

que atendam às distintas modalidades esportivas. Trata-se, também, de criar alojamento 

para atletas, comissão técnica e pessoal de apoio, assim como ampliar a rede hoteleira para 

receber os milhares de turistas. Além disso, a cidade quase sempre requer expansão ou 

melhorias nos serviços e em sua infraestrutura geral, como transportes, telecomunicações, 

malha viária etc. (BOVY, 2009; ESSEX; CHALKLEY, 2007). Diz respeito, portanto, a um 

amplo conjunto de intervenções urbanísticas que, quando bem organizadas e estruturadas, 

podem estimular a qualificação do espaço urbano trazendo benefícios para a população 

local e colocando a cidade em destaque no cenário mundial. 

 

No entanto, na iminência de cumprir essas exigências, a preparação da cidade para 

sediar os Jogos Olímpicos e outros megaeventos pode fomentar um encontro, por vezes 

dramático, entre o global e o local (FUSSEY; CLAVELL, 2011). Trata-se de um processo 

intenso em um claro limite a curto prazo, que resulta na transformação sócio-espacial da 

cidade. Quando as infraestruturas vão sendo realizadas no ritmo de crescimento normal das 

cidades, os seus impactos são diluídos no conjunto em transformação, que tende a ser 

naturalmente equilibrado. Entretanto, devido aos prazos rigorosos e à legitimidade que os 

megaeventos possuem, alguns marcos regulatórios que definem a produção do espaço 

urbano podem ser alterados rapidamente, possibilitando que os atores hegemônicos 

possam tomar decisões sem uma participação popular (VAINER, 2011). Assim, os cidadãos 

são pouco ou superficialmente consultados sobre o planejamento, as intenções dos projetos 

e os investimentos públicos que são feitos em função dos Jogos Olímpicos (CASHMAN, 

2002). Esse fato corrobora com a ideia de que sediar um megaevento não é 

necessariamente uma decisão democrática baseada nos anseios da opinião pública, 

podendo os megaeventos servirem somente aos interesses do capital privado (ESSEX; 

CHALKLEY, 1998; FURRER, 2002). 

 

Devido a esses – dentre outros – fatores, há uma profunda contradição quanto aos 

resultados obtidos com um megaevento. No que diz respeito aos Jogos Olímpicos, as 

especiais recomendações das agências internacionais têm sido projetadas para garantir o 

conceito de “sustentabilidade”, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cidade-

sede e da região por meio de seus legados econômico, social e ambiental (FURRER, 2002). 

Contudo, como mostram estudos especializados sobre megaeventos e seus impactos 

urbanos, sociais e econômicos (ANDRANOVICH et al., 2001; CASHMAN, 1998; 

CHALKLEY; ESSEX, 1999; FUSSEY; CLAVELL, 2011; HILLER, 2000; OMENA, 2011), a 

decisão de sediá-los não somente acarreta aspectos positivos, mas também traz consigo 
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inúmeros problemas, assim como o risco de aumentar os níveis de desigualdade 

socioeconômica e espacial nas cidades-sede (FURRER, 2002). Nesse sentido, alguns 

autores destacam que sediar megaeventos esportivos pode trazer vantagens a somente 

algumas parcelas da população, normalmente, as classes mais abastadas, sobretudo a 

classe política e as elites dirigentes dos negócios (FURRER, 2002; SANCHEZ, 2010; 

VAINER, 2010).  

 

Nesse contexto, a “cidade-mercadoria” dos megaeventos requer novos esforços de 

reflexão. Ao estimular a reinvenção da cidade no intuito de melhorar sua imagem e de 

inserir-se em um panorama global, esse modelo de cidade – de gestão empreendedora e 

políticas públicas voltadas ao capital – vem contribuindo para aumentar a desigualdade: ao 

mesmo tempo que espaços são renovados em ritmo intenso, as políticas sociais e as 

receitas públicas ficam comprometidas, favorecendo a multiplicação de conflitos (SANCHEZ, 

2010). Além das obras viárias e de infraestruturas, a reforma e ampliação de estádios e 

equipamentos esportivos têm provocado a remoção de milhares de famílias de suas 

moradias, ocasionando a destruição de bairros populares, aprofundando as desigualdades 

urbanas e a segregação socioespacial. Um relatório publicado em 2007 pelo Centro de 

Direitos de Moradia e Expulsão6 (COHRE – Centre on Housing Rights and Evictions), 

financiado pelas Nações Unidas, concluiu que entre 1988 e 2008 as Olimpíadas deslocaram 

mais de dois milhões de pessoas, de forma direta e indireta, ao redor do mundo e são uma 

das principais causas da inflação imobiliária, gerando processos de gentrificação.  

 

A gentrificação7 não é um fenômeno novo e também não está ligada somente aos 

megaeventos. Suas atuais formas distinguem-se dos primeiros episódios pontuais que se 

restringiam à troca de uma população de baixa renda por uma de renda mais elevada no 

mercado da habitação, fenômeno que foi observado pela primeira vez no centro de Londres, 

pela socióloga Ruth Glass (SMITH, 2006). Diversos estudos urbanos nos últimos quinze 

anos têm relacionado o processo de gentrificação às numerosas intervenções de 

reestruturações urbanas verificadas ao longo dos anos 1980 e 1990, em países como 

Inglaterra, Canadá e Estados Unidos (ATKINSON; BRIDGE, 2005; BIDOU-ZACHARIASEN, 

2006; LEES et al., 2008; SMITH, 2006), e por vezes favorecidas, ou mesmo incentivadas, 

pelas intenções políticas neoliberais. Entretanto, autores como Neil Smith destacam que o 

fenômeno já não é mais restrito à América do Norte, Europa ou Oceania, e sim uma 

                                            
6 Disponível em: <http://www.ruig-
gian.org/ressources/Report%20Fair%20Play%20FINAL%20FINAL%20070531.pdf>. Acesso em: 20 
out. 2013 
7 Do termo em inglês, gentification. Não possui um equivalente em outros idiomas, sendo usada no 
português a adaptação da palavra, com a alteração fonética e gráfica: gentrificação. 
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estratégia generalizada que está conectada aos circuitos do capital global e à circulação 

cultural (ATKINSON; BRIDGE, 2005; SMITH, 2006). O autor destaca a relação entre a 

globalização, o neoliberalismo e a mudança do papel do Estado8 na gentrificação 

contemporânea, argumentando que a gentrificação não aparece mais como uma simples 

anomalia local, mas sim como uma estratégia urbana articulada e global (SMITH, 2006). 

  

Assim, o processo de gentrificação tornou-se hoje parte das políticas de 

reestruturação urbana das grandes cidades ocidentais (BIDOU-ZACHARIASEN, 2006) e 

expressa os impulsos da produção capitalista sobre os da reprodução social. Associadas a 

um desenvolvimento urbano baseado no estímulo ao consumo, as estratégias de 

organização dos megaeventos da atualidade estão fortemente orientadas às diferentes 

formas de lazer, turismo, esporte e entretenimento (ANDRANOVICH et al., 2001). A cidade 

é, então, modelada para atender à demanda por serviços e equipamentos que possam 

servir como reprodutores das atividades que atraem distintas camadas de consumidores 

urbanos e, consequentemente, bairros inteiros são reestruturados – em sua maioria, 

degradados e habitados pela população de baixa renda – e substituídos por conjuntos de 

construções habitacionais e corporativas de luxo, integradas com serviços qualificados e 

destinados a camadas de rendimentos elevados (VILLAÇA, 1998), incentivando os 

processos de gentrificação. 

 

Neste contexto de políticas públicas voltadas aos interesses do capital em 

detrimento dos direitos dos cidadãos, esta pesquisa tem como TEMA os processos de 

gentrificação decorrentes das reestruturações urbanas vinculadas aos megaeventos 

esportivos, mais especificamente os Jogos Olímpicos. Dentro desta perspectiva, em que a 

escolha da cidade-sede representa a oportunidade de catalisar investimentos e de inserir o 

país na economia global (SÁNCHEZ, 2010), o governo brasileiro e, em especial, o executivo 

municipal da cidade do Rio de Janeiro vêm buscando sediar todos os tipos de megaeventos, 

como parte crucial de um planejamento estratégico adotado pela cidade. Após ter sediado 

os Jogos Pan-americanos de 2007, a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo 

em 2014, para citar alguns megaeventos, a cidade será palco dos próximos Jogos 

Olímpicos de Verão, a serem realizados em 2016. Assim, a cidade do Rio de Janeiro torna-

se privilegiada para análise da temática escolhida. 

 

                                            
8 O Estado, ou Poder Público, é representado pelas três esferas do governo: federal, estadual e 
municipal. 
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Para trabalhar essa questão dos processos de gentrificação associados aos Jogos 

Olímpicos, escolheu-se como OBJETO DE ESTUDO DE CASO  o Projeto Porto 

Maravilha9, que faz parte do Plano de Legado Urbano e Ambiental das Olimpíadas de 2016. 

Localizado na Região Portuária, a área do projeto abrange, aproximadamente, cinco milhões 

de metros quadrados, correspondentes aos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, além 

de trechos de São Cristóvão, Centro e Cidade Nova. Prometendo reestruturar a área e 

elevar de 32 mil (CENSO 2010) para mais de 100 mil o número de habitantes do local, o 

Projeto Porto Maravilha está sendo implementado desde 2009, quando foi criada a 

Operação Urbana Consorciada da Área de Especial Interesse Urbanístico da Região 

Portuária do Rio de Janeiro (OUCPRJ)10. Críticas importantes vêm sendo feitas ao projeto, 

no tocante à sua concepção, à solidez da sua proposta econômica, à sua estrutura 

institucional e, principalmente, aos possíveis resultados, incluindo a expulsão e o 

deslocamento da população hoje residente na região e, consequentemente, sua 

descaracterização e a perda de identidade local (CAPANEMA ÁLVARES et al., 2013; DINIZ, 

2014; NOVAIS; VAINER, 2015). Segundo dados do Dossiê Megaeventos e Violações de 

Direitos Humanos no Brasil (2013), na região do Porto Maravilha em 2013 já se 

contabilizavam 665 famílias removidas e 821 estavam sob ameaça. 

 

Devido à grande área de abrangência do Projeto Porto Maravilha, optou-se por 

fazer um RECORTE ESPACIAL  no bairro da Saúde, para tornar possível a realização do 

estudo de caso no curto período de tempo do mestrado. A escolha deste recorte espacial do 

objeto teve como orientação o fato de o bairro apresentar atividades mistas (residencial, 

comercial, institucional e de serviços), importantes ao objetivo do trabalho, abranger o Morro 

da Conceição, Patrimônio Cultural e Paisagístico do Município e por ser um local onde já 

estão sendo implementados alguns pontos do projeto, como restaurações de patrimônios 

culturais e obras de infraestrutura. Cabe aqui ressaltar, antes de mencionar os objetivos da 

pesquisa, que a DELIMITAÇÃO TEMPORAL  abrange o período compreendido entre os 

anos de 2009, ano de lançamento do Projeto Porto Maravilha, e o início do ano de 2015, 

tendo em vista a necessidade de estabelecer um tempo de coleta de informações 

compatível com a elaboração da dissertação. 

 

Nessa perspectiva, considerando os motivos que subsidiaram a escolha do objeto, 

a pesquisa tem como OBJETIVO GERAL  verificar se, após seis anos do lançamento do 

                                            
9 Disponível em: <http://www.portomaravilha.com.br/>. Acesso em: 10 jul. 2013. 
10 Criada pela Lei Complementar nº 101/2009, disponível em: 
<http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/legislacao/2010/06/LC101_-_23112009.pdf>. Acesso 
em: 10 ago. 2013. 
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Projeto Porto Maravilha e com a primeira etapa das obras de infraestrurura concluída, há 

indícios de um processo de gentrificação ocorrendo no bairro da Saúde e suas imediações. 

Para alcançar o objetivo principal, faz-se necessário percorrer e desenvolver os seguintes 

objetivos específicos: 

 

• Verificar quais são os atores envolvidos nesse processo. 

• Verificar se existem alterações físico-territoriais na área. 

• Averiguar se existe uma valorização imobiliária no local, assim como melhorias no 

padrão de serviços e comércio oferecidos na região do estudo. 

• Verificar se existem alterações na composição social da área. 

• Investigar se há uma valorização cultural na área, através de novos equipamentos 

culturais e/ou restauração de sítios históricos. 

• Verificar se existe algum movimento de moradores e/ou associações locais que 

defendam seus interesses e direitos como forma de resistência a um possível 

processo de gentrificação. 

• Apurar quais são as características peculiares da área e analisar se podem 

influenciar, contribuindo ou impedindo, no avanço de um possível processo de 

gentrificação.  

• Levantar hipóteses sobre o futuro da área.  

  

Colocados os objetivos que se pretende atingir, cabe, aqui, introduzir o 

PROBLEMA DE PESQUISA. Os investimentos bilionários11 que são feitos para receber 

os megaeventos esportivos, principalmente os Jogos Olímpicos, justificam-se pela 

possibilidade de atrair investimentos privados e de melhorar a infraestrutura local. A 

perspectiva de organizar tais eventos se anuncia como uma oportunidade ímpar de 

reaquecer a economia e de reforçar a imagem internacional da cidade que os abriga, 

caracterizando-se, assim, como instrumentos privilegiados para o exercício do “marketing 

urbano12” no atual contexto competitivo das cidades. 

 

A produção dos Jogos Olímpicos revela-se, então, capaz de gerar ampla 

mobilização de capitais econômicos, políticos e simbólicos e, assim, resultar em rupturas e 

                                            
11 No primeiro semestre de 2015, os gastos com a preparação da cidade do Rio de Janeiro para 
receber as Olimpíadas de 2016, segundo dados do Governo, já somavam R$ 38,2 bilhões. 
12 O marketing urbano ou marketing de cidade pode ser entendido como um instrumento institucional 
para a promoção e a venda das cidades. Segundo Sanchez (2010, p. 59) o objetivo do city marketing 
consiste na “manipulação de padrões comportamentais de públicos seletos, de modo a interferir nas 
decisões locacionais das empresas, nas decisões de consumo ou nas decisões relativas a destinos 
de viagem”. 
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realinhamentos nas diversas dimensões do espaço social nos territórios onde são recebidos 

(SANCHEZ, 2010). Normas são flexibilizadas e direitos são negados em nome da realização 

de grandes obras de infraestrutura e mudanças na rede urbana. A agilidade necessária para 

dar conta das demandas e dos prazos exigidos por organismos internacionais, como o COI 

(Comitê Olímpico Internacional), leva uma parcela das tarefas do poder público para as 

mãos do capital privado – e o interesse coletivo fica no meio do caminho, ampliando a 

desigualdade na distribuição de oportunidades e benefícios no processo. 

 

Neste sentido, as tentativas de “maquiar e embelezar” as cidades e a priorização 

das obras de interesses pontuais levam a questão da moradia a ser um dos direitos mais 

violados em megaeventos (ROLNICK, 2010). Os desalojamentos, as remoções forçadas e 

os deslocamentos devido à valorização imobiliária afetam comumente a população de baixa 

renda, as minorias étnicas e os imigrantes, que são obrigados a abandonar seus lares para 

reassentar-se em zonas periféricas longe do centro da cidade, em lugares que não 

escolheram e que possuem baixa cobertura de serviços públicos e infraestrutura urbana. 

São situações de nítido desrespeito aos direitos humanos (ROLNICK, 2010) e ao Direito à 

Cidade (LEFEBVRE, 1969), envolvendo o direito à moradia, à mobilidade, ao meio 

ambiente, à participação e ao trabalho.  

 

Atentos a esses fatos, desde 2005, um conjunto de movimentos sociais e 

representantes da academia, por meio do Comitê Social do Pan e agora do Comitê Popular 

da Copa e Olimpíadas, vêm pesquisando e denunciando essas práticas que estão 

ocorrendo no Brasil através de dossiês, como o apresentado em maio de 2013, com o título 

de “Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro”13. Analisando a 

habitação como um direito universal – que vem sendo desrespeitado ao longo das últimas 

edições dos Jogos Olímpicos Modernos (OMENA, 2011) –, a questão das remoções 

aparece como um dos pontos centrais dos estudos dos processos de transformação do 

espaço urbano ocasionados pelos megaeventos (ANDRANOVICH et al., 2001; CASHMAN, 

2002; OMENA, 2011). O debate em torno do possível legado desses eventos tem avançado 

em diversas cidades brasileiras, contribuindo na organização e mobilização contra os 

resultados negativos trazidos por eles (OMENA, 2011; ROLNICK, 2010; SANCHEZ, 2010; 

VAINER, 2010). 

 

Entretanto, apesar desses importantes trabalhos acerca dos casos de remoções 

forçadas e despejos da população de baixa renda que vêm ocorrendo devido aos 

                                            
13 Disponível em: <http://www.agb.org.br/documentos/dossic3aa-megaeventos-e-violac3a7c3b5es-
dos-direitos-humanos-no-rio-de-janeiro.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2013. 
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megaeventos no Brasil, o estudo sobre os processos de gentrificação, assim como a 

utilização do termo14 e a sua identificação na realidade brasileira, é algo ainda recente, 

mesmo nas publicações e discussões da Academia. Nos últimos trinta anos, uma grande 

variedade de pesquisadores tem estudado a gentrificação em países da Europa, assim 

como nos Estados Unidos e no Canadá. Entretanto, na forma como o conceito tem sido 

utilizado, permanece como um fraco instrumento de análise para lidar com outras realidades 

que não as dos países mais desenvolvidos (BIDOU-ZACHARIASEN, 2006; FURTADO, 

2003; LEES et al., 2008; SMITH, 2007) e, assim, apresenta-se como uma importante 

LACUNA DO CONHECIMENTO na realidade brasileira.  

 

Desta forma, ainda se faz necessário analisar as transformações ocorridas pela 

gentrificação em outros contextos, como no caso do Brasil, para que se possa identificar o 

processo, suas variáveis e os tipos de recomposições urbanas que os acompanham, assim 

como ampliar o seu significado a fim de possibilitar sua utilização para análise de outras 

realidades sociais onde ocorrem padrões distintos de desenvolvimento urbano (FURTADO, 

2003). Afinal, mesmo se tratando de um fenômeno atualmente considerado como global, 

cada país, cidade ou até mesmo bairro apresenta uma série de particularidades que 

modelam o processo e seus resultados. Segundo Lees et al. (2008), os processos de 

gentrificação podem variar dependendo do contexto nacional e regional e da interação de 

vários componentes da política neoliberal, como o agressivo empreendedorismo urbano, a 

reorganização do governo local para criar oportunidades de negócios favoráveis e 

esquemas de privatização do setor público. Neste sentido, o projeto Porto Maravilha, que, 

conforme exposto, é uma Operação Urbana Consorciada e vinculado ao Plano de Legado 

dos Jogos Olímpicos, torna-se um importante objeto de estudo, pois ainda está sendo 

implementado e poucos estudos empíricos sobre um possível processo de gentrificação no 

local foram feitos. 

 

A partir das reflexões acima tecidas, surge a QUESTÃO NORTEADORA  para o 

desenvolvimento da pesquisa: após seis anos do lançamento do Projeto Porto Maravilha e 

após a primeira fase de implementação concluída, é possível observar indícios de um 

processo de gentrificação ocorrendo na área em estudo?  

 

Do problema colocado como central derivam as QUESTÕES 

COMPLEMENTARES , que servem para orientar a abordagem dirigida ao estudo de caso: 

                                            
14 O termo gentrificação muitas vezes é substituído por “enobrecimento” em estudos de casos 
brasileiros, conforme será exposto adiante. 
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• Quais são os principais agentes responsáveis por um possível processo de 

gentrificação no local? 

• Quais as variáveis a serem analisadas com vistas a reconhecer, ou não, esse 

processo? 

• As particularidades locais podem favorecer, limitar ou mesmo evitar este 

processo?  

• Verifica-se algum movimento de moradores e/ou associações locais, contrário ou 

a favor do Projeto Porto Maravilha? 

• Há uma política clara ou medidas por parte do poder público (Estado) com vistas a 

impedir, evitar ou controlar um possível processo de gentrificação?  

 

Assim, sob a luz de tais questionamentos, desenham-se as SUPOSIÇÕES, como 

partida para o desenvolvimento do trabalho: 

 

• Após seis anos do lançamento do projeto Porto Maravilha e a primeira fase de 

implementação pronta, já é possível encontrar algumas variáveis que indiquem 

um processo de gentrificação ocorrendo no local de estudo. 

• O poder público (Estado) não tem políticas efetivas para evitar ou controlar as 

condições de um possível processo de gentrificação no local, sendo um dos 

principais agentes nesse processo. 

 

Colocadas as suposições, vale aqui apresentar a CONTRIBUIÇÃO  que pretende 

esta pesquisa. Partindo da afirmação de Smith (2003) de que os processos de gentrificação 

não são mais designados como um movimento esporádico e muitas vezes espontâneo, mas 

sim absolutamente intencional e dirigido, este trabalho visa a debater os processos de 

gentrificação que estão camuflados por eufemismos, como revitalização, renovação e 

reestruturação urbanas (ARANTES, 2012; LEES et al., 2008; SMITH, 2002), decorrentes da 

preparação das cidades para sediar os Jogos Olímpicos. Por meio do estudo de caso do 

Projeto Porto Maravilha, este trabalho pretende verificar as mudanças em termos físicos, 

sociais, econômicos e culturais no local, em função da reestruturação urbana pela qual a 

área está passando e as particularidades do lugar. Essa verificação é relevante na medida 

em que o Projeto Porto Maravilha ainda está em fase de implementação e, 

independentemente da confirmação das suposições, poderá servir como base para outros 

estudos sobre a área e o tema, assim como para o reconhecimento da população do que 
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está ocorrendo no local e a tomada de futuras decisões e possíveis mudanças nas diretrizes 

do projeto. 

Refletir sobre os processos de gentrificação contribui para o enfrentamento de uma 

questão central sobre as cidades. O questionamento que pode se fazer é quão significante é 

a gentrificação como fabricante da paisagem urbana (SMITH, 2003). Não se pode também 

deixar de considerar que muitos dos processos de reestruturação urbana que ocorrem nas 

cidades brasileiras apresentam características de gentrificação, mas não são abordados 

como tal. Acredita-se na importância de consolidar nacionalmente o termo gentrificação, por 

ser um fenômeno tão recorrente em inúmeras cidades do mundo e ainda pouco 

aprofundado por autores brasileiros (ARANTES, 1998, 2012; FURTADO, 2003, 2014), 

embora se especule sobre sua ocorrência em algumas cidades do país. Em 2014, o 

Observatório das Metrópoles publicou através da revista Cadernos Metrópole uma edição 

especial15 inteiramente voltada ao tema da gentrificação. Entretanto, dos 14 artigos 

publicados na revista, apenas metade aborda estudos de casos sobre a gentrificação no 

contexto brasileiro. Por esses fatos, considera-se o tema desta pesquisa de grande 

RELEVÂNCIA , pois é necessário que mais estudos sejam desenvolvidos sobre essa 

temática para que se possa conhecer, identificar, aprofundar e debater tais casos 

brasileiros, de modo a desenvolver uma bibliografia nacional a esse respeito.  

 

                                            
15 Disponível em: <http://www.cadernosmetropole.net/component/content/article/31/51-32>. Acesso 
em: 20 dez. 2014. 
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Figura 1: Diagrama da estrutura da Pesquisa

 
Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

 
A metodologia adotada nesse trabalho deu-se pela análise dos objetivos da 

pesquisa e envolve exploração teórica e pesquisa empírica. Dessa forma, foi dividida em 

quatro etapas, como parte de um processo – mais do que metodológico – de uma 

necessária ordenação dos pensamentos e das informações coletadas ao longo desse 

estudo.  As etapas foram: (1) embasamento teórico e aprofundamento da temática; (2) 

contextualização da área e do objeto de estudo; (3) aprofundamento sobre o objeto de 

análise, reconhecimento da área, definição do recorte espacial, coleta de dados iniciais e 

compreensão das dinâmicas e das particularidades do local e (4) construção da análise para 

a definição das variáveis a serem pesquisadas no recorte espacial, levantamento dos dados 

específicos para cada variável definida na construção da análise, descrição dos dados 

encontrados em cada variável e respectiva associação à teoria estudada na primeira etapa 

e, finalmente, síntese dos resultados encontrados e sua respectiva correlação ao objetivo 

geral da pesquisa. A seguir, cada etapa será melhor detalhada. 
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(1) Embasamento teórico e aprofundamento da temática: 

 

A primeira etapa do trabalho correspondeu à revisão bibliográfica, enfocando os 

conceitos adotados na pesquisa, como Megaeventos (com enfoque nos Jogos Olímpicos), 

Reestruturação Urbana, Empreendedorismo Urbano, Operação Urbana Consorciada e 

Gentrificação. Apesar de variados autores terem sido consultados para a construção do 

embasamento teórico dessa pesquisa, dois deles foram de fundamental importância: David 

Harvey, através da obra “A Produção Capitalista do Espaço”, e Neil Smith, através de 

estudos como “A gentrificação generalizada: de uma anomalia local à ‘regeneração’ urbana 

como estratégia urbana global”. Outra obra que não pode deixar de ser mencionada é o livro 

intitulado “Gentrification”, dos autores Lees, Slater e Wyly. 

 

(2) Contextualização da área e do objeto de estudo: 

 

A segunda etapa da pesquisa compreendeu a contextualização da área e do objeto 

de estudo, por meio de uma pesquisa documental sobre a relação da cidade do Rio de 

Janeiro com os megaeventos e também sobre o desenvolvimento da Região Portuária, 

através de reportagens, dossiês e informações de pesquisas já desenvolvidas sobre o tema 

e a região de estudo e de pesquisa teórica, principalmente através da obra “A evolução 

urbana do Rio de Janeiro” de Mauricio Abreu. 

 

(3) Aprofundamento sobre o objeto de análise, reconhecimento da área, definição do 

recorte espacial, coleta de dados iniciais e compreensão das dinâmicas e das 

particularidades do local : 

 

A terceira etapa envolveu a descrição e análise do Projeto Porto Maravilha, objeto 

de estudo dessa dissertação, e envolveu pesquisa documental, por meio do site oficial do 

projeto e conteúdos impressos, digitais e audiovisuais produzidos pela prefeitura do Rio de 

Janeiro, além da consulta a periódicos on-line e documentos oficiais; sendo as principais 

fontes: documentos legais (legislação), relatórios e periódicos – eletrônicos e impressos – 

dos órgãos responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, além de informações de estudos 

já desenvolvidos sobre o projeto e relatórios. Essa etapa também contou com a definição e 

a apresentação do recorte espacial, o bairro da Saúde, através de uma análise histórica da 

evolução do bairro, que teve como embasamento teórico as obras “História dos Bairros – 

Gamboa, Saúde, Santo Cristo”, de Cardoso et al. e da obra “Morro da Conceição: da 
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memória ao futuro” de Sigaud e Pinho. Após levantamentos de campo iniciais, como 

levantamento fotográfico e levantamento dos principais usos do solo, e um maior 

aprofundamento e entendimento sobre o recorte espacial, foi delimitado um percurso para a 

realização do estudo de caso. Esse percurso foi apresentado através de uma abordagem 

informativa e descritiva, que contou com um mapa ilustrativo e fotografias. 

 

(4) Construção da análise para a definição das variáveis a serem pesquisadas no 

recorte espacial, levantamento dos dados específicos para cada variável definida na 

construção da análise, descrição dos dados encontrados em cada variável e 

respectiva associação à teoria estudada na primeira etapa e, finalmente, síntese dos 

resultados encontrados e sua respectiva correlação ao objetivo geral da pesquisa. 

 

A quarta e última etapa correspondeu à construção da análise, que teve como 

fundamentação teórica os referenciais bibliográficos apresentados na primeira etapa da 

pesquisa, mas, essencialmente, através de uma citação retirada de um estudo de caso 

realizado pelos pesquisadores Bernt e Holm, no bairro de Prenzlauer Berg, em Berlim, na 

Alemanha, e que foi publicado no livro “Gentrification in a global context: the new urban 

colonialism” dos autores Atkinson e Bridge. Através da construção da análise foram 

delimitadas quatro variáveis de pesquisa, listadas a seguir: 

 

1. Variável física : através de pesquisa de campo realizada em novembro de 2013, 

março de 2014, janeiro e março de 2015, foram realizados levantamentos 

fotográficos e levantamentos dos usos do solo, além de pesquisas sobre o projeto 

em sites oficiais. Posteriormente, foi feito um comparativo entre as informações 

coletadas e as informações e imagens adquiridas por meio da ferramenta Google 

Maps16, mais especificamente através do Google Street View17, que apresenta uma 

ferramenta de “linha do tempo”, de onde foi possível resgatar imagens do ano de 

2010 ao ano de 2014, através dos mesmos ângulos para uma melhor análise das 

diferenças. Após a coleta das imagens, foi produzido um mapa com a localização 

das principais alterações físicas observadas na área (Mapa 2) e das respectivas 

imagens de cada local alterado, no início da implementação do projeto (2010) e nos 

dias atuais (2014/2015).  

 

                                            
16 Disponível em: <https://www.google.com.br/maps>.  
17 O Google Street View apresenta uma ferramenta de “linha do tempo”, em que é possível resgatar 
imagens de anos anteriores em alguns locais pesquisados, entre o período de janeiro de 2010 e 
dezembro de 2014. 
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2. Variável econômica : para fazer a análise da valorização imobiliária na região de 

estudo, foram produzidos gráficos, que tiverem como fonte os dados do índice FIPE 

ZAP18, no intervalo compreendido entre 2008 e 2015, que corresponde ao período 

entre o ano anterior ao lançamento do Projeto Porto Maravilha e ao ano de 

fechamento desta pesquisa19. Cabe aqui mencionar que o índice FIPE ZAP, apesar 

de apresentar um número pequeno de amostras na Região Portuária, foi o único 

dado encontrado para que se pudesse fazer o levantamento dos valores imobiliários 

da região e uma comparação com outros bairros do Rio de Janeiro. Além dessa 

fonte, os resultados foram baseados em entrevistas semiestruturadas realizadas com 

moradores, comerciantes, prestadores de serviços e artistas do local, aplicadas 

durante as pesquisas de campo efetuadas em novembro de 2013, março de 2014 e 

janeiro e março de 2015. A seleção das pessoas entrevistas se deu de forma 

aleatória, em geral através de abordagem direta e de acordo com a disponibilidade 

dos entrevistados. As entrevistas tinham como objetivo dar apoio a outros dados da 

pesquisa e complementar dados coletados e observações realizadas pela 

pesquisadora no local de estudo e não, ser uma análise quantitativa. As entrevistas 

foram realizadas na rua, no local de trabalho ou na residência dos entrevistados, 

com duração que variou de 10 a 60 minutos e encontram-se nos apêndices I, II, III e 

IV da pesquisa. Foi possível também a participação da pesquisadora na reunião 

“Conexão Folha da Rua Larga”, em que estiveram presentes trinta e quatro 

profissionais interessados na área portuária do Rio de Janeiro, dentre eles, 

produtores culturais, artistas, empreendedores e representantes de empresas que 

investem na região. Ainda, foram realizados levantamentos dos usos do solo e 

posterior produção de mapa (Mapa 3), levantamento dos estabelecimentos 

comerciais, classificados em novos e antigos (Mapa 4), levantamento dos 

estabelecimentos de prestação de serviço, classificados em novos e antigos (Mapa 

5) e levantamento fotográfico. 

 

3. Variável social : os resultados da variável social tiveram como base, dados sobre o 

perfil dos moradores anteriores ao projeto, divulgados pelos Censos do IBGE de 

2000 e 2010 e por dados divulgados no estudo “O porto maravilha e os desafios da 

                                            
18 O Índice FIPE ZAP de Preços de Imóveis Anunciados é o indicador de preços de imóveis - o 
principal termômetro do mercado imobiliário brasileiro – produzido em parceria entre a FIPE e 
o ZAP Imóveis. O índice é calculado pela FIPE com base nos anúncios de apartamentos prontos 
publicados na página do ZAP Imóveis e em outras fontes da Internet, formando uma base de dados 
com mais de 500.000 anúncios válidos por mês. Disponível em: <http://www.fipe.org.br/pt-
br/indices/fipezap>. 
19 Período escolhido de acordo com o objetivo da pesquisa, que é verificar se há indícios de um 
processo de gentrificação a partir do lançamento do Projeto Porto Maravilha na região. 
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reintegração econômica da região na dinâmica da cidade20” e nos livros “Morro da 

Conceição: da memória ao futuro” de Sigaud e Pinho e “A utopia da Pequena África: 

projetos urbanísticos, patrimônios e conflitos na Zona Portuária carioca” de 

Guimarães. Além desses dados secundários, os resultados da variável social são 

baseados nos relatos de moradores novos e antigos através de entrevistas 

semiestruturadas e observações no local de estudo, já mencionadas na variável 

econômica. 

 

4. Variável cultural : os resultados da variável cultural foram coletados através de 

pesquisa documental, por meio do site oficial do projeto e conteúdos impressos, 

digitais e audiovisuais produzidos pela prefeitura do Rio de Janeiro, além da consulta 

a periódicos on-line e documentos oficiais, como documentos legais (legislação),      

relatórios e periódicos, eletrônicos e impressos, dos órgãos responsáveis pelo 

desenvolvimento do projeto, além de informações de estudos já desenvolvidos sobre 

o projeto e relatórios. Além desses dados secundários, foram feitos levantamentos 

fotográficos no local e a produção de um mapa do levantamento dos Sítios 

Históricos, ateliês de artistas e equipamentos culturais encontrados no percurso 

escolhido (Mapa 6). 

 Após o estudo e a investigação de cada variável, apresentou-se uma análise geral 

dos resultados encontrados e sua respectiva correlação ao objetivo geral da pesquisa. A 

seguir, apresenta-se a tabela com a síntese dos procedimentos metodológicos 

desenvolvidos na pesquisa.  

  

                                            
20 O porto maravilha e os desafios da reintegração econômica da região na dinâmica da cidade 
/Observatório Sebrae/RJ . Rio de Janeiro, Sebrae , 2013. 20 p. (Boletim semestral ; n.3 , jul. 2013). 
Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Sebrae%20de%20A%20a%20Z/Sebrae
_CE_julho2013_OPortoMaravilha.pdf˃. Acesso em: 20 nov. 2014. 
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  Tabela 1: Resumo da metodologia aplicada na pesquisa 

EMBASAMENTO  
Pesquisa Bibliográfica 

Construção do referencial teórico, através da revisão da literatura sobre: 
• Megaeventos – Jogos Olímpicos 
• Reestruturação Urbana 
• Empreendedorismo Urbano 
• Operação Urbana Consorciada 
• Gentrificação 

CONTEXTUALIZAÇÃO  
Aproximando-se do objeto de estudo 

Caracterizar o contexto no qual está inserido o Projeto Porto Maravilha: 

Rio de Janeiro, cidade dos Megaeventos: 
Pesquisa documental e pesquisa teórica 
sobre as origens do processo de candidatura 
e escolha da cidade do Rio de Janeiro para 
sediar os Jogos Olímpicos de 2016. 
 

A Região Portuária: 
Pesquisa teórica sobre a história da evolução 
urbana do local, além de pesquisa 
documental sobre planos e projetos já 
produzidos para a região. 

RECONHECIMENTO E APROFUNDAMENTO   
O objeto e a área de estudo 

Analisar o Projeto Porto Maravilha e caracterizar a área de estudo: 

Projeto Porto Maravilha: 
Pesquisa documental: site 
oficial, conteúdos impressos, 
documentos legais (leis), 
relatórios e periódicos. 

Bairro Saúde e Morro da 
Conceição: 

Análise histórica da evolução 
do bairro, levantamentos 
iniciais, definição do 
percurso. 

Percurso: 
Abordagem informativa e 
descritiva, mapa ilustrativo e 
fotografias. 

CONSTRUÇÃO E ANÁLISE   
Os resultados 

Construção da análise para definição das variáveis a serem averiguados no recorte 
espacial: Fundamentação teórica: referenciais bibliográficos apresentados na primeira etapa da pesquisa. 

Definição das variáveis a serem pesquisadas no percurso escolhido para o estudo de caso. 

Variável Física 
 

Variável Econômica Variável Social 
 

Variável Cultural 
 

Produção de 
mapa; 
Levant. 
Fotográfico; 
Análise 
Comparativa. 

Produção de gráficos; 
Produção de mapas; 
Entrevistas 
semiestruturadas 
 

Dados IBGE; 
Entrevistas 
semiestruturadas; 
Dados 
bibliográficos. 
 

Pesquisa 
documental; 
Levant. Fotográfico; 
Produção de 
mapas. 
 

Análise geral dos resultados encontrados e sua respectiva correlação ao objetivo geral da 
pesquisa. 
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ESTRUTURA DO TEXTO 
 
 
 

Esta dissertação está estruturada em seis partes. A primeira parte introduz as 

motivações de pesquisa, a temática estudada, apresenta os objetivos, expõe o problema de 

pesquisa, identifica a lacuna do conhecimento que justifica o desenvolvimento do trabalho, 

aponta a contribuição que pretende a pesquisa e explicita o método aplicado. 

 

A segunda parte, teórico-conceitual, abrange dois capítulos. O capítulo 1 é 

dedicado aos referenciais teóricos que serviram de fundamentação ao entendimento do 

objeto de estudo do trabalho. São apresentados os conceitos de megaeventos esportivos, 

reestruturação urbana, empreendedorismo urbano e Operação Urbana Consorciada. O 

capítulo objetiva fazer uma análise articulada entre esses quatro conceitos, no sentido de 

contextualizar a inter-relação entre os megaeventos, as reestruturações urbanas vinculadas 

a eles e o papel do Estado nesse processo. O segundo capítulo é dedicado ao 

aprofundamento do conceito da gentrificação, objetivando a construção de um 

embasamento teórico para o posterior estudo de caso. Nesse sentido é feito um exame do 

conceito através de quatro subcapítulos: o primeiro apresenta o conceito clássico da 

gentrificação, o segundo retrata as duas principais vertentes de estudo, o terceiro expõe a 

mutação do conceito e o quarto traz a questão da gentrificação no contexto nacional. 

 

A terceira parte da pesquisa trata da contextualização do objeto de estudo. No 

capítulo 3 é apresentada a relação da cidade do Rio de Janeiro com os megaeventos e as 

origens do processo de candidatura e escolha da cidade para sediar os Jogos Olímpicos de 

2016. O capítulo ainda retrata o processo de desenvolvimento urbano da Região Portuária. 

 

A quarta parte envolve o reconhecimento e o aprofundamento do objeto e da área 

de estudo da pesquisa. O capítulo 4 apresenta a descrição e a análise do Projeto Porto 

Maravilha.  Ainda, faz uma análise histórica da evolução do bairro da Saúde e do Morro da 

Conceição e apresenta o percurso escolhido para a análise.  

 

A quinta parte apresenta a construção e a análise dos resultados. O capítulo 5 

divide-se em três subcapítulos. O primeiro descreve a construção da análise a partir do 

referencial teórico sobre pesquisas empíricas referentes a processos de gentrificação e suas 

variáveis. O segundo apresenta os resultados encontrados na região de estudo e divide-se 

em 4 seções referentes as variáveis estipuladas na construção da análise: Variável Física, 
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Variável Econômica, Variável Social e Variável Cultural. O último subcapítulo analisa os 

resultados encontrados nas quatro variáveis e os confronta com o referencial teórico 

utilizado, visando chegar ao objetivo principal desse estudo. 

 

A sexta parte, apresenta as considerações finais dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO 1  
 

Megaeventos e Políticas de Reestruturação Urbana  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais conceitos que orientam a pesquisa 

e que servem de fundamentação ao entendimento do objeto de estudo do trabalho, 

tratando-os na perspectiva da articulação entre quatro processos: os megaeventos 

esportivos, mais precisamente os Jogos Olímpicos de Verão, as reestruturações 

urbanas e o papel do Estado nesse processo, o Empreendedorismo Urbano e as 

Operações Urbanas Consorciadas.  

. 
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1.1 Megaeventos esportivos – os Jogos Olímpicos 
 

Conforme exposto na introdução deste trabalho, os megaeventos, assim 

denominados pela extensão que apresentam, são, em geral, eventos de estruturas 

complexas organizados por distintos atores e instituições e, em diferentes níveis, possuem 

uma conexão explícita com a reestruturação do espaço urbano (CHALKLEY; ESSEX, 2003). 

Os megaeventos podem ser de diferentes naturezas, como culturais, a exemplo das 

Exposições Universais, políticos, como as Conferências do Banco Mundial/FMI, e 

esportivos, como os Jogos Olímpicos. Como características, apresentam, em especial, um 

caráter temporal, a capacidade de atrair um grande número de participantes, a divulgação 

global – despertando o interesse de milhões de espectadores ao redor do mundo e 

divulgando a cidade-sede em nível mundial – e a movimentação de um considerável volume 

de capital (CHEN; SPAANS, 2009; FREITAS et al., 2014). Soma-se a essas características 

o fato de sua repercussão e seus impactos (urbanos, econômicos, sociais e ambientais) não 

se restringirem somente ao tempo de duração na cidade-sede, ocorrendo antes, durante e 

depois de o megaevento acontecer (FREITAS et al., 2014). 

 

Atualmente, os Jogos Olímpicos são considerados o evento esportivo de maior 

dimensão e repercussão no mundo e, como tal, possuem grande poder de transformação 

sobre os espaços onde são realizados (CHEN; SPAANS, 2009; ROCHE, 2000). No plano 

empírico, significa prover as cidades de instalações específicas, que estejam dentro dos 

padrões e das normas internacionais estipuladas pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) e 

que atendam às distintas modalidades esportivas. Trata-se, também, de criar alojamento 

para atletas, comissão técnica e pessoal de apoio, assim como ampliar a rede hoteleira para 

receber os milhares de turistas. Além disso, a cidade quase sempre requer expansão ou 

melhorias nos serviços e em sua infraestrutura geral, como transportes, telecomunicações e 

malha viária (BOVY, 2009; ESSEX; CHALKLEY, 2007). Diz respeito, portanto, a um amplo 

conjunto de intervenções urbanísticas que se apresentam como uma grande oportunidade 

para as cidades que buscam crescimento econômico, atração de turistas e competitividade 

no cenário mundial. Segundo Essex e Chalkley (1998, p.189), 

Os Jogos Olímpicos representam uma vitrine internacional que pode 
promover o incremento do reconhecimento, da imagem e da reputação 
global da cidade. A sede do evento é levada à cena global e a atenção da 
mídia internacional durante o evento pode ajudar a cidade e o país anfitrião 
a transmitir uma nova imagem para o mundo. 

Nesse sentido, os Jogos Olímpicos configuram-se como um grande expositor das 

potências políticas, econômicas e tecnológicas, fato que pode ser evidenciado tanto pela 



50 
 

 
 

realização e organização dos Jogos quanto pelo desempenho olímpico dos atletas, 

expresso no quadro de medalhas (CASTRO, 2013). Desde a primeira Olimpíada, em 

Atenas, no ano de 1896, foram realizadas 27 edições dos Jogos Olímpicos de Verão, sendo 

que 16 foram sediadas em cidades da Europa Ocidental e 4 nos Estados Unidos, país que 

mais sediou esse evento (COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL, 2014). Vale ressaltar que 

as Olímpiadas de 2016 – que terá como sede a cidade do Rio de Janeiro, a primeira cidade 

sul americana a receber tal evento – foi escolhida em 2009, devido ao papel político e 

econômico que o Brasil vinha desempenhando no cenário internacional. Dessa mesma 

forma, a cidade-sede dos Jogos de 1988, Seul, foi escolhida em função do crescimento 

econômico e tecnológico da Coreia do Sul na década de 1980, assim como, em 2008, foi 

escolhida Pequim, na China – país que possui o maior crescimento econômico do mundo 

desde o final do século XX (CASTRO, 2013). Sendo assim, ao examinar a história de mais 

de cem anos de existência do Movimento Olímpico, torna-se explícita a relação dos Jogos 

com as mudanças sociais e políticas que ocorreram durante esse período, apesar do 

movimento se declarar como apolítico (RUBIO, 2010). Podem ser citados como exemplo a 

ascensão do nazismo, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a Guerra Fria (1945-1991) 

(CASTRO, 2013). 

 

Os Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados pela primeira vez em Atenas, 

em 1896, sob a idealização do francês Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin21, e reuniram 

241 atletas oriundos de 14 países22. Nesse período, a recriação do movimento olímpico 

associa-se à expansão de organizações que objetivavam a promoção da paz. Desse modo, 

o Barão de Coubertin desejava promover, a partir do esporte, a confraternização entre as 

nações em oposição às guerras (RUBIO, 2010). Cabe aqui colocar que, para os gregos, as 

olimpíadas “representavam um momento de trégua nas guerras e conflitos de qualquer 

ordem para que competidores e espectadores pudessem chegar a Olímpia23” (RUBIO, p. 57, 

2010). 

                                            
21 Pierre de Frédy, ou Barão de Coubertin, francês nascido em Paris, tornou-se uma das maiores 
personalidades do esporte. Em 1894 organizou um congresso na Sorbonne, em Paris, no qual propôs 
a restauração das antigas Olimpíadas da Grécia. A realização do congresso levou à criação do 
Comitê Olímpico Internacional (IOC – International Olympic Comitee), do qual Coubertin tornou-se 
secretário-geral. 
22 Para se ter uma ideia da evolução do tamanho do evento, os jogos de Barcelona, em 1992, 
receberam 9.356 atletas, de 169 países. 
23 Segundo Miyamoto (2006, p. 94) “o simbolismo da ’vila olímpica’, (...) se referencia em versão 
romântica à Antigüidade Grega. Segundo a história, os participantes dos Jogos Olímpicos deveriam 
se reunir nos ‘precintos sagrados’ de Elis, a aproximadamente 55 km de Olympia, até 30 dias antes 
do evento. Ali, preparavam-se física e mentalmente e partiam poucos dias antes dos Jogos para 
Olympia, onde armavam tendas e abrigos. Este conjunto, que determinaria uma primária forma de 
alojamento, se remeteria à idéia da ‘vila’.” 
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Assim, as Olimpíadas nem sempre apresentaram a magnitude e o poder de 

transformação das cidades, como atualmente. Ao examinar a história dos Jogos Olímpicos 

Modernos, pode-se afirmar que há quatro fases bem demarcadas na trajetória olímpica, que 

foram evoluindo em tamanho, abrangência, nível de organização e grau de impacto no 

tecido urbano (ESSEX; CHALKLEY, 1998). A primeira fase abarca o período de 1896 a 

1904, através das mais incipientes formas de estruturação dos Jogos. Conforme citado, a 

primeira edição ocorreu em Atenas (Grécia) e se apresentou de forma primitiva, assim como 

as demais edições imediatamente subsequentes, onde não havia necessidade de um 

projeto urbanístico que justificasse a integração das instalações esportivas, principalmente 

porque as distâncias eram facilmente percorríveis nos limites urbanos e o número de 

competições e de participantes envolvidos era limitado (MIYAMOTO, 2006). Após o sucesso 

das Olimpíadas de Atenas, a França pleiteou a sede permanente dos Jogos Olímpicos, 

conjugado à nacionalidade do Barão de Coubertin. Além de ter o pedido indeferido pelo COI, 

foi determinada a rotatividade das cidades-sede, fato que influenciaria toda a história 

olímpica, principalmente associada às estratégias de organização e disputa entre as cidades 

postulantes e o alargamento do sentido de legado24. 

 

A segunda fase de estruturação dos Jogos vai de 1908 a 1932. A partir dos Jogos 

Olímpicos de Londres (Reino Unido), em 1908, os organizadores começaram a arrecadar 

mais verbas para a divulgação do evento – que passou a contar com um maior público – e 

para a construção de novas instalações esportivas. Após as Olimpíadas de Los Angeles 

(EUA), em 1932, começa a se falar em um “urbanismo olímpico”. No contexto pós-crise de 

1929, os Jogos acumularam mais de US$ 1 milhão de lucro a seus organizadores 

(CASTRO, 2013). Segundo Rubio (2010), é nessa fase que o padrão “hollywoodiano” de 

produzir espetáculos chega aos Jogos Olímpicos. A edição de Los Angeles, também 

apresenta a primeira Vila Olímpica com característica de habitação permanente – e não 

mais de dormitórios – relevante traço distintivo dos eventos anteriores (MASCARENHAS, 

                                            
24 Em novembro de 2002 foi realizado no Centro de Estudos Olímpicos da Universidade Autônoma de 
Barcelona um simpósio sobre os legados dos Jogos Olímpicos realizados entre os anos de 1984 e 
2000. Segundo Raeder (2009), há no documento de conclusão desse simpósio uma valorização dos 
legados intangíveis, e seus efeitos sobre os tangíveis, que auxilia na compreensão do conceito: “após 
ouvir trabalhos que tratam de diferentes experiências dos jogos e cidades, a idéia que emergiu é a de 
que os efeitos do legado têm muitos aspectos e dimensões, desde os mais comumente reconhecidos 
– arquitetura, planejamento urbano, marketing urbano, infra-estruturas de transporte, 
desenvolvimento econômico e turístico – até outros que não são menos importantes, mas sim menos 
reconhecidos. Em particular, é necessário assinalar a importância dos então chamados legados 
intangíveis, tais como a produção de idéias e valores culturais, experiências interculturais e não 
excludentes (baseadas em gênero, etinicidade ou habilidades físicas), memória popular, educação, 
arquivos, esforços coletivos e voluntariado, novos praticantes esportivos, notoriedade em escala 
global, experiência e conhecimento etc. Estes legados intangíveis atuam também como motor para 
aqueles tangíveis no desenvolvimento de um legado duradouro” (RAEDER, 2009, s/p). 
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2011). Assim, considera-se que essa é a edição transitória à fase seguinte, por apresentar 

intenções projetuais primitivas de centro olímpico e Vila Olímpica. 

 

A terceira fase inicia-se na cidade de Berlim (Alemanha), em 1936, calcada 

principalmente em importantes e inovadoras contribuições à morfologia urbana e em meio a 

importantes avanços programáticos dos Jogos (MIYAMOTO, 2006). Adolf Hitler investimente 

fortemente na preparação dos atletas e na organização do evento, com objetivo de 

promover o governo nazista através do esporte. Em função da Segunda Guerra Mundial, as 

edições de 1940 e 1944 foram canceladas. Retomando os Jogos, a edição de Londres, em 

1948, é considerada a exceção dessa fase, pois se afasta de todos os usuais modelos de 

implementação dos Jogos até então apresentados. Devido às dificuldades financeiras 

decorrentes da reconstrução do país no pós-guerra, foram utilizadas instalações escolares e 

militares para a realização dos Jogos (CASTRO, 2013). Em contrapartida, as edições 

seguintes, que ocorreram nos anos de 1952, em Helsink (Finlândia) e 1956 em Melbourne 

(Austrália), introduziram demandas sociais de infraestrutura, transporte e grandes projetos 

habitacionais (MASCARENHAS, 2011).  

 

Após a Segunda Guerra Mundial, sobreveio o período da Guerra Fria, no qual 

Estados Unidos (EUA) e União Soviética (URSS) encadearam um conflito ideológico pela 

consagração da hegemonia de seus sistemas políticos, respectivamente o socialismo e o 

capitalismo (CASTRO, 2013). Os Jogos serviram para ambos os países como uma forma de 

divulgar os seus sistemas, assim como o fez Adolf Hitler nas Olimpíadas de Berlim, e o 

sucesso dos atletas metaforizavam uma disputa entre duas visões de mundo absolutamente 

distintas. 

 

A quarta fase começa em 1960, com os Jogos Olímpicos de Roma (Itália), já 

apresentando uma grande escala, alto nível de organização e o começo das transmissões 

por rádio e televisão, além da construção de uma Vila Olímpica com instalações modernas. 

O início das transmissões televisivas tornou-se um marco na história dos Jogos Olímpicos, 

conferindo-lhes a condição de megaevento global. Na edição de 1964, em Tóquio (Japão), 

os Jogos apresentaram muitas inovações tecnológicas, com o governo japonês mostrando 

ao mundo que o país havia superado a derrota na Segunda Guerra Mundial (RÚBIO, 2010). 

Com o pretexto da necessidade de instalar a Vila Olímpica em uma área que estava sendo 

utilizada como base militar pelos EUA, os Jogos acabaram servindo, também, para a 

reconquista da área (MASCARENHAS, 2011). Em 1968, os Jogos foram sediados na 

Cidade do México (México), sendo a primeira vez na história que o evento foi realizado em 
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uma cidade de um país periférico. Na ocasião da escolha, houve uma série de 

questionamentos vindos de países desenvolvidos sobre os Jogos serem realizados em um 

país pobre. Entretanto, a Cidade do México conseguiu a chance de sediar o evento por meio 

do discurso da importância da difusão do movimento olímpico e dos seus ideais originais de 

promover a união entre nações (RÚBIO, 2010). A realização dos Jogos gerou manifestações 

populares contra os gastos excessivos e a corrupção, o que provocou uma violenta resposta 

do governo mexicano através de em um massacre de manifestantes na Plaza las Tres, em 

Tlatelolco, dez dias antes da abertura dos Jogos (RAEDER, 2011). Assim, Melo e Gaffney 

(2010) ressaltam que, se a edição de 1960 destacou-se pelo início da difusão e 

comercialização global dos Jogos Olímpicos, as Olimpíadas de 1968 se apresentaram como 

a primeira exposição, na mesma escala, dos conflitos intrínsecos a esse fenômeno, 

principalmente referente à violência praticada contra camadas da população mais 

desfavorecidas, dentro do contexto da preparação e construção de projetos e interesses 

econômicos envolvidos no evento.  

 

Estão incluídos na quarta fase, também, os Jogos Olímpicos de 1972, em Munique 

(Alemanha), que apresentaram um novo referencial de inserção, através da concentração 

de várias instalações em meio a um grande parque olímpico, representando um avanço 

importante na história dos Jogos. De certa forma, essa quarta fase prolonga-se até os dias 

de hoje, com destaque para as Olimpíadas de 1992, em Barcelona (Espanha), tida como 

referência até os dias de hoje. Evidentemente, algumas edições dos Jogos Olímpicos 

demonstraram certas diferenciações relacionadas a um maior ou menor grau de impacto e 

concentração urbana, conjunção de centro e vila olímpicos, desenvolvimento da ideia de 

cluster(s)25, aproveitamento em maior ou menor grau da estrutura existente etc. 

(MIYAMOTO, 2006). Mas provavelmente o fato mais marcante da evolução programática 

dos Jogos é a materialização que se visualiza no meio urbano através das contribuições 

físico-espaciais estimuladas pelo evento olímpico (MIYAMOTO, 2006). Assim, com base nos 

autores Essex e Chalkley (2003), pode-se resumir através da tabela 2, exposta a seguir, as 

quatro fases em relação aos impactos urbanos causados pelos Jogos Olímpicos. 

 

 

 

                                            
25 Quando a distribuição das instalações esportivas e congêneres é feita por meio de grupamentos ou 
baseada em aglomerados, chama-se de cluster. Um exemplo desse modelo foram os Jogos 
Olímpicos de Barcelona. 
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Tabela 2: Fases dos Jogos Olímpicos de Verão relacionadas às mudanças de impactos na 
infraestrutura das cidades-sede (1896-2008) 

Período  Mudanças dos impactos na infraestrutura das cidades-sede dos 
Jogos Olímpicos de Verão 

Fase 1: 1896-1904 
� pequena escala; 
� baixo nível de organização; 
� sem necessariamente acarretar um novo 

desenvolvimento. 
Fase 2: 1908-1932 � pequena escala; 

� maior nível de organização; 
� envolvendo a construção de instalações esportivas 

específicas. 
Fase 3: 1936-1956 � grande escala; 

� alto nível de organização; 
� envolvendo a construção de instalações esportivas 

específicas com algum impacto na infraestrutura 
urbana. 

Fase 4: 1960-2012 � grande escala; 
� alto nível de organização; 
� envolvendo a construção de instalações esportivas 

específicas com significativo impacto na infraestrutura 
urbana. 

Fonte: Essex; Chalkley (2003, p. 7). Traduzido e adaptado por J. M. PARADEDA 
 

Figura 2: Evolução dos estádios e parques olímpicos ao longo de quase 120 anos de história 

 
1. Atenas, 1896            2. Los Angeles, 1932           3. Berlim, 1936 

 
4. Melbourne, 1956           5. Mexico, 1968                      6. Munique, 1972 

 
7. Barcelona, 1992           8. Sidney, 2000                     9. Pequim, 2008 
 
Fonte imagens 1, 2, 3, 4, 5: http://www.olympic.org/olympic-games  
Fonte imagem 6: http://www.archdaily.com.br  
Fonte imagem 7: http://fjalonso.blogspot.com.br  
Fonte imagem 8: http://misviajesxelmundo.com Fonte imagem 9: http://news.bbc.co.uk/sport 
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O rápido panorama traçado sobre as edições dos Jogos Olímpicos Modernos 

demonstra a dimensão de megaevento global que as Olimpíadas foram adquirindo ao longo 

do tempo, como também evidencia o vínculo e o caráter político-econômico que o evento 

possui. A dimensão global é ressaltada, ainda, pelo número cada vez maior de países, 

atletas e público participantes. Apesar de toda essa transformação na escala do evento, 

tanto pelo número de pessoas envolvidas quanto pelo destaque internacional da cidade-

sede, um dos fatos mais marcantes da evolução programática dos Jogos provavelmente 

seja a materialização no meio urbano através das alterações físico-espaciais estimuladas 

pelo evento olímpico. As transformações e os impactos visuais na estrutura urbana das 

cidades-sede são notórios, como é possível observar na comparação demonstrada pela 

Figura 3, que mostra as imediações do Parque Olímpico de Londres no início da sua 

construção e depois, quando pronto.  

 

Figura 3: Vista das imediações do Parque Olímpico de Londres antes e após sua construção 

Fonte:http://www.aecom.com/What+We+Do/Design+and+Planning/_projectsList/London+2012+Olym
pic+Legacy+Communities+Scheme). 

 

Ao longo da evolução das Olimpíadas, pode-se perceber também a expressiva 

ascensão dos valores pagos pelos direitos de transmissão dos Jogos26 e merchandising. Em 

1981, com o Tratado de Nairóbi27, os Jogos Olímpicos tiveram os primeiros passos em 

                                            
 26 Na década de 1980 houve um expressivo aumento dos valores pagos pelo direito de transmissão, 
passando de US$ 88 milhões, em 1980, para US$ 286,9 milhões, em 1984, até atingir a cifra de US$ 
1,74 bilhões, em 2008 (COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL, 2014). Esse crescimento astronômico 
está associado à estratégia de mercantilização dos Jogos, adotada pela gestão de Juan Antonio 
Samaranch na presidência do COI, que se estendeu de 1980 até 2001. 
27 O Tratado de Nairóbi versa sobre o estabelecimento do direito de propriedade dos símbolos 
olímpicos (cinco anéis, bandeira, lema, hino, designações, emblemas, chama, tocha, identificações 
como “Jogos Olímpicos”, entre outros), que é único e exclusivo do COI. 
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direção à mercantilização. Foi criado, em 1985, o programa The Olympic Partners (Os 

Parceiros Olímpicos), conhecido pela sigla TOP28, que objetivava negociar com um conjunto 

de patrocinadores de uma só vez, os direitos à exclusividade de patrocínio dos Jogos de 

Verão e de Inverno, assim como do marketing sobre os símbolos olímpicos, por um período 

de quatro anos29 (CASTRO, 2013). Assim, a década de 1980 – representada principalmente 

pelos Jogos Olímpicos de Los Angeles30 (1984) – ficou marcada pelo fim do amadorismo, 

idealizado pelo Barão de Coubertin, e pelo início da fase profissional do esporte olímpico e 

do fortalecimento da relação, cada vez mais inseparável, entre os interesses empresariais e 

econômicos – que se estendem até hoje31 – e a realização do evento. Segundo Melo e 

Gaffney (2010), após os Jogos de 1984, em Los Angeles, as edições posteriores foram 

marcadas pela exploração econômica sob diversos aspectos, como publicidade, mídia, 

mercado imobiliário, construção civil, turismo e consultorias especializadas, além do 

aumento dos impactos sociais e ambientais, principalmente aqueles relacionados às 

populações mais pobres das cidades-sede.  

 

Devido a esses – dentre outros – fatores, há uma profunda contradição quanto aos 

resultados obtidos com a realização dos Jogos Olímpicos. Embora as recomendações das 

agências internacionais sejam projetadas para garantir o conceito de “sustentabilidade”, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cidade-sede e da região por meio de 

seus legados econômico, social e ambiental (FURRER, 2002), estudos especializados 

(ANDRANOVICH et al., 2001; CASHMAN, 1998; CHALKLEY; ESSEX, 1999; FUSSEY; 

CLAVELL, 2011; HILLER, 2000; OMENA, 2011) mostram que a decisão de sediar os Jogos 

Olímpicos não acarreta somente aspectos positivos, mas também traz consigo inúmeros 

problemas, como o risco de aumentar os níveis de desigualdade socioeconômica e espacial 

nas cidades-sede (FURRER, 2002). Nesse sentido, alguns autores destacam que sediar 

megaeventos esportivos pode trazer vantagens a poucas parcelas da população, 

                                            
28 As 12 empresas que atualmente participam do programa Os Parceiros Olímpicos (TOP) são: Coca-
Cola, Atos, Bridgestone, Dow, GE, McDonald's, Ômega, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung, 
Toyota e Visa. 
29 A partir da participação de empresas como Coca-Cola – empresa de refrigerantes – e McDonald’s – 
cadeia de fast food – no programa, pode-se concluir que, mais do que valores associados ao esporte 
olímpico, como a prática esportiva e ideiais de vida saudável, o objetivo passa a ser sua 
transformação em mercadoria, para empresas que querem associar suas marcas a atributos 
olímpicos, como vitória, foco, superação, força, beleza, emoção e competitividade (CASTRO, 2013). 
30 A edição de Los Angeles, em 1984, apresentou um Comitê Organizador Local composto 
basicamente por empresários e teve a quase nula participação do governo americano, resultando em 
um evento altamente lucrativo, que ficou conhecido como “jogos capitalistas” (MASCARENHAS, 
2011). 
31 Conforme Andranovich et al. (2001), atualmente os Jogos Olímpicos são os megaeventos de 
escolha das agendas de desenvolvimento dos governos municipais e nacionais, pois intencionam 
atrair investimentos turísticos e, mais importante, reconhecimento da mídia nacional e internacional 
para a cidade-sede. 
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normalmente, as classes mais abastadas, sobretudo a classe política e as elites dirigentes 

dos negócios (FURRER, 2002; SANCHEZ, 2010; VAINER, 2010).  

 

Nesse contexto, a “cidade-mercadoria” dos megaeventos demanda novos esforços 

de reflexão. Ao estimular a reinvenção da cidade no intuito de melhorar sua imagem e de 

inserir-se em um panorama global, esse modelo de cidade – de gestão empreendedora e 

políticas públicas voltadas ao capital – vem contribuindo para aumentar a desigualdade: ao 

mesmo tempo que espaços são renovados em ritmo intenso, as políticas sociais e as 

receitas públicas ficam comprometidas, favorecendo a multiplicação de conflitos (SANCHEZ, 

2010). Além das obras viárias e de infraestruturas, a reforma e ampliação de estádios e 

equipamentos esportivos têm provocado a remoção de milhares de famílias de suas 

moradias, ocasionando a destruição de bairros populares, aprofundando as desigualdades 

urbanas e a segregação socioespacial. Um relatório publicado em 2007 pelo Centro de 

Direitos de Moradia e Expulsão32 (COHRE – Centre on Housing Rights and Evictions), 

financiado pelas Nações Unidas, concluiu que entre 1988 e 2008 as Olimpíadas deslocaram 

mais de dois milhões de pessoas, de forma direta e indireta, ao redor do mundo e são uma 

das principais causas da inflação imobiliária, gerando processos de gentrificação. Assim, os 

custos sociais mais evidentes relacionados a megaeventos esportivos são os despejos, as 

remoções e as expulsões indiretas, os quais têm sido características comuns em várias 

cidades-sede.  

 

Não se pode afirmar que essas remoções de comunidades pobres, que abrem 

caminho ao setor imobiliário e ao desenvolvimento de zonas valorizadas na cidade, são 

necessariamente ligadas à realização dos Jogos Olímpicos, mas estes constituem uma 

ocasião única para proceder nesse sentido, fazendo o papel de catalisadores de 

reestruturações urbanas nas cidades-sede. Em Seul, por exemplo, nas Olimpíadas de 1988, 

o governo sul-coreano promoveu a imagem de um país moderno, construindo instalações 

desportivas de última geração. No entanto, na preparação da cidade para receber os Jogos, 

720 mil pessoas, ou seja, 9% da população urbana foi expulsa e 48 mil prédios foram 

demolidos. Isso sem contar o elevado contingente populacional que foi obrigado a trocar de 

residência devido à elevação dos preços nas áreas onde ocorreram as intervenções 

urbanísticas para a realização dos Jogos (MELO & GAFFNEY, 2010). Em 2003, o Centro 

pelo Direito à Moradia contra Despejos33 (COHRE) deu o alarme sobre o terrível impacto 

                                            
32 Disponível em: 
http://www.ruiggian.org/ressources/Report%20Fair%20Play%20FINAL%20FINAL%20070531.pdf>. 
Acesso em: 20 out. 2013. 
33 Após muitos exemplos de comunidades e indivíduos despejados à força de suas casas e terras, a 
fim de abrir caminho para estádios, novos hotéis ou parques de estacionamento, o COHRE iniciou o 
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que os preparativos para os Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, estavam 

gerando em diversas comunidades ciganas que estavam sendo expulsas de seus povoados. 

 

Mesmo nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, considerada por muitos um 

exemplo devido ao processo de reestruturação urbana e de reposicionamento da imagem 

da cidade no mercado mundial, ocorreram processos de gentrificação, em decorrência do 

aumento de mais de 150% dos preços das moradias, deslocando parte da população para 

as periferias. Esse mesmo panorama de escalada nos custos de habitação em função da 

realização dos Jogos Olímpicos foi encontrado em Sidney, em pesquisa realizada por Waitt 

(2003). O autor ressalta que os moradores de baixa renda sofreram aumentos significativos 

no valor do aluguel, em áreas de habitação tradicionalmente baratas, ocorrendo processos 

de gentrificação, principalmente em Homebush Bay, localização do Parque Olímpico.

como em Seul, Barcelona e Sidney, esses problemas ocorreram em outras cidades

como demonstrado na Tabela 3

Jogos Olímpicos ocorridos no período entre 1988 e 2008.

 

Figura 4: Manifestações artísticas em East London, bairro onde foi construído o parque olímpico em 

Fonte: http://edition.cnn.com/2012/08/03/opinion/olympics
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Tabela 3: Impactos sociais para a população nos últimos Jogos Olímpicos 

Cidade -sede 
 

População desalojada  
diretamente 

 

Outros problemas encontrados  
 

SEUL 
(1988) 

720.000 
(9% da população total) 

 elevação dos preços nas áreas das 
obras; 

 falta de transparência no processo 
decisório; 

 forte repressão aos protestos de 
moradores; 

 mudança de leis para viabilizar 
obras. 
 

BARCELONA 
(1992) 

 

2.500 
(0,15% da população 

total) 

 elevação de quase 150% nos 
custos de moradia, causando o 
deslocamento de milhões de 
habitantes; 

 falta de transparência no processo 
decisório; 

 participação limitada dos grupos 
mais impactados; 

 mudança de leis para viabilizar 
obras. 
 

ATLANTA 
(1996) 

6.000 
(1,50% da população 

total) 

 aproximadamente 25.000 famílias 
afetadas pela alta nos preços de 
moradia; 

 criminalização dos sem-teto; 
 falta de transparência no processo 

decisório. 
 

SIDNEY 
(2000) 

Não disponível  expulsão de famílias residentes; 
 população de baixa renda 

penalizada. 
 

ATENAS 
(2004) 

Não disponível  centenas de famílias indiretamente 
desalojadas; 

 falta de transparência no processo 
decisório; 

 participação limitada das 
comunidades afetadas pelas obras. 
 

PEQUIM 
(2008) 

1.250.000 
(9,60% da população 

total) 

 falta de transparência no processo 
decisório; 

 violenta repressão aos protestos de 
moradores afetados; 

 ausência de planos de realocação 
para 20% dos moradores afetados. 

Fonte: Omena, 2011. 
 

Os Jogos Olímpicos possuem a legitimidade necessária para mudar rapidamente 

alguns marcos regulatórios que definem a produção do espaço urbano e, portanto, se 

apresentam como o momento ideal para realizar os ajustes espaciais ambicionados 

(HARVEY, 2005). Normalmente esse processo ocorre sem a necessidade de construir 

maiores consensos, que poderiam contestar operações urbanas que fossem muito onerosas 
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para os cofres públicos e/ou tivessem um efeito indesejado para alguns grupos da 

sociedade. Assim, interesses privados são favorecidos por isenções e favores, feitos em 

detrimento do interesse público (VAINER, 2011). Desta forma, a agilidade necessária para 

dar conta das demandas e dos prazos exigidos por organismos internacionais, como o COI 

(Comitê Olímpico Internacional), leva parte das tarefas do poder público para as mãos do 

capital privado. Paralelamente a essas transformações em direção ao empresariamento e à 

mercantilização dos Jogos Olímpicos e com o acirramento da disputa entre cidades pela 

atração de fluxos internacionais e por mudanças ocorridas nas políticas urbanas, há também 

a introdução de uma nova forma de governança das cidades: o empreendedorismo urbano 

(HARVEY, 2005), que considera os Jogos como uma oportunidade de realização de 

grandes transformações urbanísticas e de reposicionamento da cidade no mundo. 

 

O empreendedorismo urbano, que será mais aprofundado ao longo do Capítulo 1, 

resumidamente, baseia-se na parceria público-privada como elemento principal, na qual o 

Estado, representado pelo governo local, alia-se a empresas privadas oferecendo 

condições, muitas vezes em forma de subsídios, para que grupos específicos lucrem com a 

difusão de uma determinada imagem da cidade, com fortes estratégias de marketing 

urbano. Assim, na medida em que as cidades passaram a disputar recursos de modo cada 

vez mais intenso e competir acirradamente para ser destaque no cenário global, os Jogos 

Olímpicos passaram a ser ainda mais valorizados e considerados como catalisadores de 

processos de reestruturação urbana e de investimentos e de turistas internacionais. 

 

Nesse contexto, as intervenções de grande porte referentes aos Jogos Olímpicos 

normalmente são realizadas em pontos específicos da cidade e estão associadas a 

interesses do capital imobiliário e do capital vinculado ao turismo. Casos como Seul em 

1988, Barcelona em 1992, Atlanta em 1996 e Sidney em 2000, receberam vultosas 

quantidades de verbas, gastas em projetos urbanísticos que redefiniram centralidades e se 

constituíram em marcos na evolução urbana. Grandiosos estádios foram construídos por 

famosos arquitetos, como o Estádio Olímpico de Atenas34, assinado pelo arquiteto espanhol 

Santiago Calatrava, assim como o Estádio Nacional “Ninho do Pássaro” e o Centro Nacional 

de Esportes Aquáticos “Cubo D'água” em Pequim (Figura 5), ambos projetados por 

escritórios internacionais de arquitetura. Além dos “superprojetos”, as estratégias de 

megaeventos da atualidade estão fortemente associadas a um desenvolvimento urbano 

baseado no consumo, sendo este orientado mais diretamente para diferentes formas de 

                                            
34 Quando, em 1997, Atenas foi escolhida como cidade-sede, os Jogos estavam orçados em US$ 1,5 
bilhão. Após a finalização do evento, os custos totalizaram, de acordo com os números oficiais, 
US$11,9 bilhões (CASTRO, 2013). 
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lazer, turismo, esporte e entretenimento (Figura 6) (HARVEY, 2005). A cidade é então 

modelada para atender à demanda por serviços e equipamentos que possam servir como 

reprodutores das atividades que atraem distintas camadas de consumidores urbanos. 

 

Figura 5: Parque Olímpico de Pequim, com o Cubo D’água e o Ninho de Pássaro 

Fonte: www.aecom.ca. 
 

Figura 6: Parque Olímpico de Londres, com shopping, estação de metrô e Vila Olímpica 

Fonte: www.aecom.ca. 
 

Assim, pode-se concluir que cada vez mais os Jogos Olímpicos estão sendo 

incluídos em uma estratégica agenda de desenvolvimento, que utiliza esses megaeventos 

para impulsionar a economia, reposicionar a cidade no mercado turístico global, promover a 

reestruturação urbana e a renovação de infraestruturas como a de transportes e uma rede 

de serviços de alta qualidade. Por meio da breve retrospectiva histórica da evolução e da 

transformação dos Jogos Olímpicos em megaeventos esportivos, percebe-se que cada vez 
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mais estão sendo marcados pelo domínio dos interesses empresariais em relação a seu 

planejamento, organização e realização. Essas intervenções subordinam a gestão e a 

produção do espaço urbano aos circuitos do capitalismo globalizado, na construção de 

lugares, na atração de investimentos e de turistas internacionais, numa perspectiva em que 

a cidade se torna simultaneamente empresa e mercadoria. Essa experiência de governança 

empreendedorista e de realização de megaeventos esportivos apresenta também violações 

no direito à cidade, expressos nos casos de remoções das populações residentes em áreas 

de intervenções urbanísticas e em processos de gentrificação derivados de aumentos 

significativos no valor dos aluguéis e custos de vida gerados por essas reestruturações. 

Diante das consequências decorrentes da organização e da realização dos Jogos 

Olímpicos, cabem indagações sobre o papel dos megaeventos esportivos na reestruturação 

do espaço urbano e sobre o papel do Estado nesse processo, como será demonstrado a 

seguir. 

 

1.2 Reestruturação urbana e o papel do Estado 
 

Conforme demonstrado no subcapítulo sobre os Jogos Olímpicos, através da breve 

retrospectiva histórica da evolução das Olimpíadas na Era Moderna, os projetos de 

reestruturação urbana estão cada vez mais presentes nas relações entre esses 

megaeventos e as cidades anfitriãs, com importantes efeitos no desenvolvimento espacial e 

socioeconômico urbano (CHALKLEY; ESSEX, 1999). Assim, considera-se importante para o 

desenvolvimento desta pesquisa estabelecer – entretanto, sem o objetivo de aprofundar ou 

discutir o conceito – a definição do que se entende por reestruturação urbana e justificar a 

utilização desse termo. 

 

A palavra reestruturação, que deriva de estrutura, significa estruturar novamente. A 

questão se coloca, então, no significado de estrutura, que quer dizer organização das partes 

ou dos elementos que formam um todo35, sendo a estruturação36 a ação ou efeito de 

estruturar. O conceito de estrutura, relacionado ao espaço urbano37, segundo Villaça (1998, 

p. 33), “diz respeito à localização relativa dos elementos espaciais e suas relações, ou seja, 
                                            
35 Significado retirado do dicionário online Michaelis. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=estrutura>. Acesso em: 17 ago. 2015. 
36 Significado retirado do dicionário online Michaelis. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=estrutura%E7%E3o>. Acesso em: 17 ago. 2015. 
37 O espaço urbano, segundo Villaça (1998, p. 72), é fruto do "trabalho social despendido na 
produção de algo socialmente útil", e passa desta forma a ter um valor. O autor menciona ainda que 
esse valor é dado pelos produtos em si (edifícios, ruas, infraestruturas) e pela localização desses 
produtos no espaço. 
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dos centros de negócios (não só o principal, mas também os demais) das áreas residenciais 

segregadas e, finalmente, das áreas industriais”. O autor ainda adverte que as 

transformações ocorridas no espaço urbano, por meio de renovações do ambiente 

construído, não implicam necessariamente uma reestruturação do espaço38. Seguindo a 

mesma linha de entendimento, para Soja (1993), o termo reestruturação, em seu sentido 

mais amplo, transmite uma ideia de ruptura, de mudança em relação a uma determinada 

ordem e configuração da vida social, econômica e política. Também, implica “fluxo e 

transição, posturas ofensivas e defensivas, e uma complexa e irresoluta de continuidade e 

mudança” (SOJA, 1993, p. 194). Para uma melhor compreensão do conceito, cabe aqui 

explicitar as diferenças entre os tipos de intervenções no espaço urbano, com base na Carta 

de Lisboa39, conforme tabela 4: 

 

Tabela 4: definições e conceitos sobre as intervenções no espaço urbano a partir da Carta de Lisboa 

de 1995 

Renovação Urbana  Ação que implica a demolição das estruturas morfológicas e 
tipológicas existentes numa área urbana degradada e a sua 
consequente substituição por um novo padrão urbano, com 
novas edificações (construídas seguindo tipologias 
arquitetônicas contemporâneas), atribuindo uma nova estrutura 
funcional a essa área. Hoje essas estratégias desenvolvem-se 
sobre tecidos urbanos degradados aos quais não se reconhece 
valor como patrimônio arquitetônico ou conjunto urbano a 
preservar. 
 

Reabilitação Urbana  Estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade 
existente por meio de intervenções múltiplas destinadas a 
valorizar as potencialidades sociais, econômicas e funcionais, a 
fim de melhorar a qualidade de vida das populações residentes; 
isso exige o melhoramento das condições físicas do parque 
construído pela sua reabilitação e instalação de equipamentos, 
infraestruturas, espaços públicos, mantendo a identidade e as 
características da área da cidade a que dizem respeito. 
 

Revitalização Urbana  Engloba operações destinadas a relançar a vida econômica e 
social de uma parte da cidade em decadência. Esta noção, 
próxima da reabilitação urbana, aplica-se a todas as zonas da 
cidade com ou sem identidade e características marcadas. 

                                            
38 “Quando, nos primeiros vinte anos deste século, o quadro imobiliário do centro de nossas cidades 
foi totalmente renovado com a demolição do colonial e a implantação do neoclássico e do ecletismo, 
não houve alteração na estrutura urbana, pois esses centros não perderam sua importância, sua 
posição, sua natureza nem localização. No entanto, houve transformação do espaço urbano e intensa 
atividade imobiliária. Quando em Salvador, na Vitória, Campo Grande ou Graça, as mansões são 
demolidas e substituídas por apartamentos de luxo, há alteração do espaço construído, mas não há 
alteração da estrutura urbana, uma vez que tais bairros mantêm sua natureza, classe social e 
localização enquanto elementos da estrutura espacial urbana.” (VILLAÇA, 1999, p. 33. Grifos do 
autor) 
39 Referência no debate sobre políticas urbanas em Portugal e no Brasil, o documento identifica 
renovação, reabilitação, revitalização e requalificação como técnicas da reabilitação integrada, 
“contributo inovador para a preservação e vivificação do património cultural das cidades, na vertente 
do edificado como do tecido social, que o habita e lhe assegura identidade” (IGESPAR, 1995). 
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Requalificação Urbana  Aplica-se, sobretudo, a locais funcionais da “habitação”; tratam-

se de operações destinadas a tornar a dar uma atividade 
adaptada a esse local e no contexto atual. 
 

Reestruturação Urbana  Ação que implica um amplo e expressivo conjunto de mudanças 
no que tange à posição, natureza e localização dos centros de 
negócios, áreas residenciais e áreas industriais, determinando 
alterações nos padrões espaciais dos fluxos e das relações de 
hierarquia, concorrência, cooperação e complementaridade, 
estabelecidos entre eles (SPOSITO, 2004). Diz respeito, 
portanto, às “ações e aos sujeitos que redefinem a forma como 
os solos urbanos passam a ser utilizados, visando atender a 
uma nova lógica. Todavia, tais mudanças são tão profundas que 
implicam numa redefinição, também, do modo como estava 
organizada a estrutura urbana” (SANTOS, 2008, s/numeração). 
 

Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA, com base na Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana 
Integrada (1995). Disponível em: <http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/cartas-e-convencoes-
internacionais-sobre-patrimonio/>. Acesso em: 22 jun. 2015. 

 

Objeto de estudo deste trabalho, o Projeto Porto Maravilha, que por meio da Lei 

Municipal n° 101/2009 cria a Operação Urbana Consorciada da AEIU40 da Região Portuária 

do Rio de Janeiro, tem como finalidade “promover a reestruturação local, por meio da 

ampliação, articulação e requalificação dos espaços públicos da região” (PORTO 

MARAVILHA, 2009), assim como aumentar de 32 mil para mais de 100 mil o número de 

habitantes da área. A Operação é amparada por uma série de instrumentos jurídicos que 

modificam as normas até então vigentes na região, integral ou parcialmente, conforme 

convenha para a eficiência e os objetivos do projeto, como, por exemplo, o aumento de 

índices construtivos. Assim, com base nas definições e nos conceitos expostos 

anteriormente, entende-se que o conceito de reestruturação urbana é o mais apropriado 

para tratar do objeto de estudo desta pesquisa. Tendo a escolha do termo justificada, volta-

se ao desenvolvimento deste subcapítulo.  

 

Sob o ponto de vista da adjetivação do termo, o processo de reestruturação possui 

várias denominações: reestruturação urbana, reestruturação social, reestruturação espacial, 

reestruturação organizacional, reestruturação econômica, reestruturação industrial e 

reestruturação produtiva (GOMES, 2011). Atendo-se ao objetivo desta pesquisa, que tem 

como tema os processos de gentrificação decorrentes das reestruturações urbanas 

vinculadas aos Jogos Olímpicos, será mantido o foco na questão da reestruturação urbana, 

contextualizada com a questão da reestruturação produtiva41. 

                                            
40 Área de Especial Interesse Urbanístico. 
41Compreende-se o processo de reestruturação produtiva como resultado e condicionante da 
emergência de uma nova fase no desenvolvimento do modo de produção capitalista, em escala 
global, analisada por Harvey (2004) como regime de acumulação flexível. 
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A partir de seu caráter histórico, a reestruturação urbana foi fortemente 

impulsionada a partir da difusão de uma nova lógica no âmbito produtivo, ascendida ainda 

na década de 1970, em que o sistema de acumulação de capital teve o seu paradigma 

alterado, passando do que se denominava de fordismo para o sistema de acumulação 

flexível. Atendido pelo termo de reestruturação produtiva, esse processo concebeu uma 

nova forma de organização do espaço produtivo em escala mundial, repercutindo no palco 

das cidades os efeitos de seus preceitos. Essas mudanças redefiniram, especialmente, a 

lógica da produção industrial, o papel do Estado na política e economia nacionais, a atuação 

do capital financeiro e as relações de trabalho no processo de produção (HARVEY, 2004).  

 

Nesse contexto, o setor industrial perde importância econômica para o setor de 

serviços. Paralelamente à reestruturação produtiva, há uma mudança de discurso sobre o 

papel do Estado na sociedade e na economia, com a crise do Estado do Bem-Estar Social42, 

e a consequente defesa do Estado Mínimo propagado pelo neoliberalismo43. Esse discurso 

atinge as formas de planejamento44 e a gestão das cidades, que começam a deixar de lado 

um planejamento racional de longo prazo para inserir-se em uma “guerra dos lugares” 

(SANTOS, 1996), transformando as cidades em mercadorias. Não por acaso, também a 

partir dessa década, o empreendedorismo urbano (HARVEY, 2005), conforme será 

aprofundado no próximo subcapítulo, ganha espaço como a nova forma de governança 

urbana. 

                                            
42 Trata-se de um modelo de base política social democrática. Também conhecido como Welfare 
State, fora uma medida de cunho político social para obter respostas econômicas. Nele, o Estado é 
um interventor, atuando e controlando a vida social, política e econômica. Todavia, na década de 
1970 essa política entra em colapso, e na década de 1980 é deflagrada uma crise econômica 
mundial. Essa crise foi interpretada por economistas como resultante das políticas Estatistas e assim 
sendo, os chefes de Estado dos países economicamente avançados associaram as quedas de 
rentabilidade do capital aos gastos com as políticas de bem-estar social. A solução prescindia 
modificações na governabilidade para reversão do quadro adverso ao mercado. Nesse contexto, o 
pretexto de inviabilidade da continuidade do modelo de bem-estar social impôs ao mundo o ideal de 
que o Estado deveria ser reduzido, enxugando seus gastos e não intervindo na dinâmica do mercado, 
o que acena para a passagem de um Estado regulador, a priori, para um Estado mediador. 
43 Segundo Maricato (2009, p. 5), “os Estados não foram diminuidos como fez crer o ideário 
neoliberal, mas adaptaram-se às exigências das grandes corporações e do capital financeiro. 
Enfraqueceram-se apenas em relação às políticas sociais. Naquilo que interessa às grandes 
incorporações e ao capital financeiro, os Estados foram fortalecidos com a ajuda midiática”. 
44 Segundo Maricato (2002, p. 123),“após um século e meio de vida, a matriz de planejamento urbano 
modernista (e mais tarde funcionalista), que orientou o crescimento das cidades dos países centrais 
do mundo capitalista, passou a ser desmontada pelas propostas neoliberais”. A partir dos anos 1970 
e no contexto da crise e da reestruturação contemporânea do capital, o planejamento perde espaço 
em detrimento da gestão empreendedorista. Segundo Harvey (1993), o modernismo viveu uma 
reestruturação, que vem sendo chamada de pós-modernismo. Nessa “pós-modernidade”, a ideia de 
plano é substituída por projeto. Rompe-se com a ideia modernista de que o planejamento e o 
desenvolvimento devem concentrar-se em planos urbanos de larga escala. O pós-modernismo 
cultiva, ao invés disso, um conceito do tecido urbano como algo fragmentado, um “palimpsesto” de 
formas passadas superpostas umas às outras e uma “colagem” de usos correntes, muitos dos quais 
podem ser efêmeros. Assim, dá-se lugar a um urbanismo fragmentador e segregador. 
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Para manter o processo de acumulação, o processo produtivo requer uma 

incessante transformação do espaço. Desta forma, os capitais investidos no ambiente 

urbano no passado vão sendo destruídos por novos investimentos (FURTADO, 2003), ou 

seja, a cidade precisa, a partir do advento do capitalismo, ser adequada, sendo aproveitada 

e modificada para melhor possibilitar a (re)produção, o consumo e a circulação de 

mercadorias. Segundo Harvey (2005, p. 55),  

 

O desenvolvimento capitalista precisa superar o delicado equilíbrio entre 
preservar o valor dos investimentos passados de capital na construção do 
ambiente e destruir esses para abrir espaço novo para a acumulação. Em 
conseqüência, podemos esperar testemunhar uma luta contínua, em que o 
capitalismo, em um determinado momento constrói uma paisagem física 
apropriada à sua própria condição, apenas para ter de destruí-la em 
momento subsequente.  

 

Segundo Smith (2007), a reestruturação do espaço urbano não é um fenômeno 

novo, pois todo o processo de crescimento e desenvolvimento urbano consiste em um 

constante arranjo, de estruturação e reestruturação do espaço. O que é novo, segundo o 

autor, é a intensidade em que esta reestruturação urbana se apresenta como um 

componente imediato de uma ampla reestruturação social e econômica das economias 

capitalistas avançadas. Determinado ambiente construído, expressa uma organização 

específica da produção e reprodução, do consumo e da circulação e conforme esta 

organização se modifica, também se modifica a configuração do ambiente construído. 

Assim, o processo de reprodução do espaço é ao mesmo tempo contínuo e descontínuo, 

apresentando profundas rupturas provocadas pela intervenção do Estado em função das 

contradições decorrentes do próprio processo (CARLOS, 2001).  

 

Para Furtado (2003), baseando-se em Deák (1985), a produção do espaço significa 

sua transformação, no sentido de que o produto final das intervenções sobre ele, não resulta 

em nenhuma estrutura particular nova, mas simplesmente na transformação de uma 

estrutura particular já existente. Nesse sentido, estruturas físicas já estabelecidas, por 

exemplo, podem permanecer intocadas por algum tempo, apenas aguardando para serem 

transformadas tão logo seja a necessidade de uma reestruturação. Assim, a reestruturação 

só ocorre quando as estruturas socioespaciais necessárias à acumulação tornam-se 

ineficientes e em vez de apoiar, começam a criar entraves ao desenvolvimento econômico. 

Desta forma, a ordem estrutural vigente já se encontra suficientemente exaurida, exigindo, 

para além de remendos adaptativos que já não se mostram mais suficientes, uma 

expressiva mudança estrutural, isto é, uma reestruturação (SOJA, 1993).  
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Convém sublinhar que, muitos são os agentes atuantes na produção do espaço 

urbano. Dentre eles estão os proprietários dos meios de produção (grandes empresas 

industriais e de serviços), os proprietários fundiários, os promotores imobiliários (loteadores, 

construtoras e incorporadoras, corretores imobiliários), o Estado (através das três esferas 

governamentais: municipal, estadual e federal) e os grupos sociais excluídos (CORREA, 

2012). Dessa forma, em sua maioria, as estratégias que percorrem o processo de 

reprodução espacial são dotadas de interesses e práticas espaciais próprias, sendo assim, 

estratégias de classe que se referem a grupos sociais diferenciados, com objetivos, 

necessidades e desejos diferenciados, tornando as estratégias conflitantes (CARLOS, 

2001). 

 

Nesse processo, então, é que o Estado intervirá através das estratégias de 

reestruturações urbanas, com o objetivo de atenuar as contradições que impeçam a 

reprodução do espaço do capital (como, por exemplo, a necessidade de uma renovação 

urbana em detrimento de outra melhoria na cidade, como escola ou saúde), aprofundando 

os conflitos em torno da reprodução do espaço. Sob a forma da reestruturação urbana, as 

transformações essenciais à reprodução do capital aparecem travestidas de necessidade 

social imposta pelo Estado como de "interesse público", criando a representação necessária, 

capaz de dissimular os conflitos de interesses, com o discurso da modernização 

indispensável ao crescimento. A degradação estrutural e a social são, por assim dizer, os 

irrefutáveis argumentos utilizados pelo poder público como diagnóstico de um problema 

urbano cuja solução é a reestruturação da área, tornando-a economicamente dinâmica com 

a implantação de parcerias público-privadas e Operações Urbanas Consorciadas. 

 

Assim, como afirma Lefebvre (2002), o Estado, enquanto interventor no 

planejamento urbano e no espaço, atua também promovendo a segregação espacial por 

classes sociais, visto que modela a cidade para atender aos interesses de grupos 

específicos. Tal fato ocorre uma vez que cabe ao poder público estabelecer as “regras” nas 

quais o mercado pode atuar (definindo o zoneamento urbano e a legislação, por exemplo) 

exercendo influência na produção dos espaços urbanos segregados. Desta forma, há um 

desequilíbrio entre os diferentes grupos com relação aos benefícios dessas reestruturações 

urbanas, pois as camadas de mais alta renda dominam a produção do espaço urbano por 

meio do domínio de alguns mecanismos como os de natureza econômica, no caso, 

fundamentalmente o mercado imobiliário, e os de natureza política, como o controle do 

Estado, que acaba por influenciar a questão da localização dos equipamentos públicos e do 

sistema de transportes, por exemplo, comandando, assim, a apropriação diferenciada dos 

frutos, das vantagens e dos recursos do espaço urbano (Villaça, 1998). Nesse sentido, as 
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decisões do Estado refletem as pressões da sociedade e, como expõe Villaça (2011), a 

influência que as classes dominantes possuem sobre a produção do espaço urbano. 

 

Ao comandar a produção do espaço urbano, a classe dominante comanda 
não só a sua produção material e direta, seu valor e seu preço 
(comandando o mercado imobiliário). Comanda também as ações do 
Estado sobre esse espaço (legislação urbanística, localização dos 
aparelhos de Estado, produção do sistema de transportes etc.) e ainda a 
produção das ideias dominantes a respeito dele (VILLAÇA, 2011, p. 12).  

 

A reestruturação urbana se inscreve, assim, num conjunto de estratégias políticas, 

imobiliárias e financeiras, com orientação significativa no processo de reprodução espacial, 

que converge para o aprofundamento da segregação e hierarquização do espaço, a partir 

da destruição da morfologia de uma área da metrópole que ameaça/transforma a vida 

urbana, reorientando usos e funções dos lugares da cidade, expulsando a população para a 

periferia ou, para quem pode pagar, para bairros próximos ao centro. Desta forma, o espaço 

se revela como um instrumento político intencionalmente organizado e manipulado pelo 

Estado, que atua como parceiro promotor da reestruturação urbana de determinado local 

por meio de mudanças na legislação, dirigindo processos de desapropriação do solo urbano, 

privatizando espaços, disponibilizando índices construtivos, isentando impostos e 

promovendo, também, a acumulação por espoliação (HARVEY, 2009). O conceito de 

acumulação por espoliação foi formulado por Harvey para tratar do modo como, desde 

1973, o processo de acumulação capitalista tem ocorrido em diferentes escalas espaciais e 

possui como características a privatização e a mercadificação dos ativos públicos, a 

financialização, a administração e a manipulação da crise e a redistribuição via Estado. 

Segundo esse autor,  

  
o que a acumulação por espoliação faz é liberar um conjunto de ativos 
(incluindo força de trabalho) a custo muito baixo (e, em alguns casos, zero). 
O capital sobreacumulado pode apossar-se desses ativos e dar-lhes 
imediatamente um uso lucrativo. No caso da acumulação primitiva que Marx 
descreveu, isso significa tomar, digamos, a terra, cercá-la e expulsar a 
população residente para criar um proletariado sem terra, transferindo então 
a terra para a corrente principal privatizada da acumulação do capital. A 
privatização (da habitação social, das telecomunicações, do transporte, da 
água etc. na Inglaterra, por exemplo) tem aberto em anos recentes amplos 
campos a ser apropriados pelo capital sobreacumulado (HARVEY, 2004, p. 
124). 

 

Nesse sentido, de acordo com Harvey (1980), o solo, ou terra urbana, é uma 

variável que merece destaque na análise do espaço urbano, pois se torna importante 

enquanto meio de acesso à cidade, a seus serviços e benefícios. No sistema capitalista, a 

terra pode ser entendida como uma mercadoria e, assim, possui um valor de uso (utilidade) 
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– de moradia, por exemplo – e um valor de troca. O valor de troca criado "reside no 

processo social de aplicação de trabalho socialmente necessário aos objetos da natureza 

para criar objetos materiais (mercadorias) apropriados para o consumo (uso) pelo homem" 

(HARVEY, 1980, p. 133). A distinção entre valor de uso e valor de troca precisa, neste 

momento, ser estabelecida: enquanto o primeiro expressa a utilidade de algum objeto 

particular, o segundo expressa o poder de compra de outros bens que a posse daquele 

objeto transmite (HARVEY, 1980). A possibilidade de redução dos custos de transporte e do 

tempo de deslocamento moradia-trabalho e a facilidade de acesso a outros bens e serviços 

em função de sua localização são alguns dos fatores que influenciam o valor de troca do 

solo urbano (HARVEY, 1980). Sendo assim, quanto mais central for o terreno, maior tende a 

ser a quantidade de trabalho que foi despendido em sua produção, e, consequentemente, 

maior seu valor de troca. Ao contrário, os terrenos de periferia têm em grande parte dos 

casos menor trabalho social incorporado em sua produção (VILLAÇA, 1998), e, assim, 

menor valor de troca. Dessa forma, um terreno pode ter variados preços em função das 

vantagens associadas a ele, em especial em função de suas características de localização. 

Cabe aqui salientar que, fundamentado em Marx, Harvey afirma que valor de uso e valor de 

troca não possuem significados em si, de forma absoluta, mas somente através da relação 

dialética entre um e outro. 

 

Segundo Furtado (2003), os grandes meios de organização do espaço são as obras 

públicas e a legislação do uso do solo, que são administradas pelo Estado, e o preço da 

localização, regulado pelo mercado. No entanto, esses meios são complementados, quando 

necessário, por medidas adicionais que estão à disposição do poder público. Dessa forma, a 

reestruturação urbana de uma área que seja de interesse econômico é usualmente feita 

através de alguma forma de intervenção45 planejada pelo Estado em parceria com o setor 

privado, com o propósito de superar barreiras que possam atrapalhar sua utilização lucrativa 

e, assim, aumentar substancialmente o status da área, dando a ela uma nova configuração 

física e a possibilidade de apropriação dos benefícios por uma camada social de mais alta 

renda (FURTADO, 2014). Sendo assim, as intervenções sobre processos urbanos e 

ambientes construídos já existentes estariam articuladas às recentes práticas de gestão 

caracterizadas por necessidades de adequação a requisitos do empreendedorismo urbano, 

definindo-se principalmente como ações estratégicas que têm por objetivo a promoção de 

                                            
45 Segundo Sanchez (2010, p. 46), “os espaços capturados pelas relações de produção capitalista [...] 
podem se destinar à produção (por intermédio de obras de infraestrutura, operações logísticas de 
otimização de fluxos produtivos e obras de modernização tecnológica que agregam densidade 
técnica aos lugares para atração de empresas multinacionais) ou propriamente ao consumo do 
espaço (por meio de operações vinculadas ao turismo e lazer, operações imobiliárias e, finalmente, 
operações voltadas ao consumo da cidade, estimuladas pela publicidade). 
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cidades em um cenário global de competição por investimentos privados e por 

“financiamentos com recursos oriundos de agências multilaterais e de fundos públicos 

geridos pelo Estado” (CASTRO, 2007, p. 2). 

 

Ao refletir sobre a atual forma do planejamento urbano, Arantes (2012, p. 15) coloca 

que “o urbanismo não vem mais para corrigir, mas para incrementar a proliferação urbana, 

para otimizar a competitividade das cidades”, onde todo o vocabulário é “nitidamente 

empresarial”. Segundo a autora, estão na origem desse processo as grandes intervenções 

urbanas das cidades-empresas americanas que surgiram na década de 1970, juntamente 

com a “famigerada palavra-isca” revitalização urbana e a derivada parceria entre o setor 

público e a iniciativa privada. Surgem, inicialmente nos Estados Unidos e na Europa (e, 

atualmente, em diversos países ao redor do mundo), projetos de “renovação” ou 

“revitalização” urbana em áreas centrais e frentes marítimas, que ao longo da história 

passaram por processos de esvaziamento e transformações dos usos. Em substituição a 

esses locais considerados “subutilizados” ou “degradados” propõe-se uma “cidade-

espetáculo”, cenário para o consumo, onde megaprojetos atuam como vitrines publicitárias 

da renovação, tentando despertar o orgulho e a adesão dos cidadãos e pretendendo 

neutralizar os muitos conflitos sociais (SÁNCHEZ, 2010). Baltimore, Boston, São Francisco, 

Nova Iorque, Londres e Barcelona são alguns dos exemplos mais expressivos de governos 

locais e coalizões de “desenvolvimento” que apostaram nessa estratégia, combinando as 

mais diversificadas atividades – como habitação, lazer, cultura, consumo e restauração de 

prédios e sítios históricos – “criando um pano de fundo forjadamente democrático – onde a 

diversidade social se vincula fortemente à retórica do processo – e se insere na competição 

externa do mercado internacional” (PASSOS; SANCHEZ, 2011, p. 4). 

 

Assim, nesse contexto de espoliação das cidades, que transforma o espaço urbano 

em mercadoria, novas representações são incorporadas, caracterizadas pela 

competitividade e pelo desenvolvimento de mecanismos de promoção e venda das cidades, 

que correspondem ao chamado marketing urbano (SANCHEZ, 2010). Entretanto, é 

necessário perceber que, na maioria dos casos, não é a cidade que é vendida, em sua 

materialidade e concretude histórica, mas locais específicos da cidade, imagens construídas 

através da publicidade e da mídia, capazes de fortalecer uma identidade específica, positiva, 

ocultando contradições e conflitos. Nesse viés, o “plano estratégico assume a fragmentação 

na abordagem da cidade, priorizando as localizações com mais potencial de rentabilidade 

imobiliária e carga simbólica” (MARICATO, 2001, p. 69).  
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Figura 7: Vista do Iner Harbour em Baltimore 

Fonte: http://www.harbormagic.com/. 
 

Figura 8: Iner Harbour em Baltimore 

Fonte: http://www.edsaplan.com/en/node/97. 
 

Figura 9: Quincy Market em Boston e Fishermans Wharf em São Francisco 

  
Fonte: http://bostongeology.com/boston/popup/popupfiles/fanueil.htm e fotografia da autora. 
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Nesse contexto, a perspectiva de organizar eventos como os Jogos Olímpicos se 

anuncia como uma oportunidade ímpar de reforçar a imagem internacional da cidade que os 

abriga, caracterizando-se, assim, como um instrumento privilegiado para o exercício do 

marketing urbano. Segundo Harvey (1993 apud Santos, 1999, p. 198), no atual contexto 

competitivo das cidades, “a competição interlocal não é apenas pela atração da produção, 

mas também pela atração de consumidores, através da criação de um centro cultural, de 

uma paisagem urbana ou regional agradável ou de algum outro artifício”, como sediar um 

megaevento. Paralelamente a essas transformações em direção à mercantilização do 

espaço, há também a introdução de uma nova forma de governança das cidades: o 

empreendedorismo urbano, que será desenvolvido no subcapítulo a seguir. 

 

1.3 Empreendedorismo Urbano 
 

Desde o final dos anos 1960, muitas transformações ocorreram no ritmo e na lógica 

da acumulação capitalista, que tiveram origem nas implicações da crise econômica mundial 

que encerrou o período de crescimento do pós-Segunda Guerra (DINIZ, 2014). David 

Harvey (2005) aponta os anos 1970 como ponto de inflexão da reestruturação da economia 

mundial, que, de acordo com o autor, tem uma relação direta com as novas formas de 

produção e gestão nas cidades capitalistas, a transição de um regime fordista-keynesiano 

para um regime de “acumulação flexível” e a mudança do paradigma do administrativismo 

para o empreendedorismo urbano (MASCARENHAS; BORGES, 2009). Pode-se atribuir a 

esses fatores o papel decrescente do Estado-Nação de controlar os fluxos financeiros 

internacionais, assim como a capacidade deste de transferir recursos financeiros para as 

municipalidades. Esses fatos resultaram na necessidade das cidades buscarem no mercado 

de capitais insumos para realizarem suas funções e, assim, passaram a competir entre si, 

buscando maximizar suas potencialidades para tornarem-se atrativas ao capital, adotando a 

governança empreendedorista como modelo de gestão. Desde então, o chamado 

empreendedorismo urbano tendeu a substituir teorias e práticas de planejamento baseadas 

no controle e na regulação do crescimento das cidades (HARVEY, 2005). 

  

O termo empreendedorismo urbano (HARVEY, 2005), resumidamente, baseia-se 

na parceria público-privada46 como elemento principal, no qual, o Estado, representado pelo 

                                            
46 De modo amplo, a parceria público-privada é compreendida como a colaboração entre o setor 
público – ou seja, o Estado em seus diferentes níveis de poder – e o setor privado – representado 
pelas empresas e instituições de direito privado – para o fornecimento de serviços e equipamentos de 
interesse público, isto é, de interesse da população em geral. Essa caracterização envolve aspectos 
complexos que remetem ao caráter do Estado e da organização do poder político e, também, às 
formas particulares e históricas da formação do setor privado e de suas relações com o Estado. 
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governo local, alia-se a empresas privadas oferecendo condições, muitas vezes em forma 

de subsídios, para que grupos específicos lucrem com a difusão de uma determinada 

imagem da cidade, com fortes estratégias de marketing urbano. Harvey afirma que a 

atividade da parceria público-privada é especulativa e que, ao contrário do desenvolvimento 

racionalmente planejado e coordenado, “está sujeita a todos os obstáculos e riscos 

associados ao desenvolvimento especulativo” (2005, p. 173). Assim, os riscos normalmente 

incorrem apenas para o setor público e os lucros para o setor privado. Outro ponto que o 

autor destaca é que o empreendedorismo urbano trata a cidade de maneira fragmentada, 

enfocando muito mais a economia do lugar do que o território, sem um plano global e/ou um 

projeto que promova a melhoria das condições de determinado local (moradia, escolas etc.) 

e, assim, transformando o espaço urbano em mercadoria. Segundo Harvey (2005), há 

quatro estratégias básicas relativas ao empreendedorismo urbano, que serão aqui descritas 

separadamente. No entanto, o autor ressalta que a combinação das quatro estratégias é 

que proporciona mudanças rápidas no desenvolvimento desigual dos sistemas urbanos. 

  

“Em primeiro lugar, a competição dentro da divisão internacional do trabalho 

significa a criação da exploração de vantagens específicas para a produção de bens e 

serviços” (HARVEY, 2005, p. 174): algumas vantagens derivam da localização e/ou da base 

de recursos naturais encontrados no lugar. Entretanto, quando o local não apresenta essas 

ou algumas dessas características, são criadas outras vantagens “através de investimentos 

públicos e privados nas infraestruturas físicas e sociais, que fortalecem a base econômica 

da região metropolitana como exportadora de bens e serviços” (HARVEY, 2005, p. 174). 

Para isso, o Estado, normalmente representado por uma coalizão entre os três poderes 

(municipal, estadual e federal), estimula o investimento do setor privado oferecendo um 

“pacote substancial de ajuda e assistência” (HARVEY, 2005, p. 175) por meio de subsídios 

que oferecem redução de custos, como renúncias fiscais, crédito barato e aquisições de 

terrenos. Além da qualidade, quantidade e custo da oferta local da mão de obra, os 

investimentos em educação e tecnologia tornam-se centrais, pois a concorrência 

internacional para localização de indústrias e empresas também depende de uma força de 

trabalho habilitada e treinada para lidar com novas tecnologias. 

 

Em segundo lugar, “a região urbana também pode buscar melhorar sua posição 

competitiva com respeito à divisão espacial do consumo” (HARVEY, 2005, p. 175): de 

acordo com o autor, trata-se de muito mais do que tentar atrair recursos financeiros para 

uma região através do turismo. Trata-se do estímulo ao consumo de massa por meio de 

projetos específicos que melhorem as características físicas do local, através de argumentos 

que enfocam na melhoria da qualidade de vida. Assim, “regenerações urbanas” 
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estratégicas, em áreas urbanas degradadas, são efetuadas cercadas de inovações culturais, 

atrações para consumo (com construção de shopping centers, estádios, centros de 

convenções, marinas e afins) e entretenimento (através da organização de espetáculos 

urbanos, como os megaeventos), a fim de aumentar a competitividade entre os lugares, por 

meio da divisão espacial do consumo. Segundo o autor (2005, p. 176), “acima de tudo, a 

cidade tem que parecer um lugar inovador, estimulante, divertido, seguro para se viver e 

visitar e para consumir”. Para isso, contratam-se arquitetos renomados internacionalmente, 

em projetos denominados como “arquitetura do espetáculo”, para difundir a imagem da 

cidade.  

 

Entretanto, essa estratégia vai além da tentativa de atrair recursos financeiros por 

meio de atividades turísticas e de lazer. A valorização de áreas urbanas degradadas, a 

inovação cultural e a melhoria física do meio urbano tornam-se facetas importantes para a 

estratégia de reestruturação urbana em um sentido mais amplo e trazem consigo algumas 

transformações, como, por exemplo, no setor imobiliário. Muitas vezes, os projetos 

específicos de um determinado lugar tornam-se o foco da atenção pública e política, 

trazendo consigo um clima de otimismo – fazendo com que as pessoas acreditem em si 

mesmas e em sua comunidade –, e acabam desviando a atenção, e até recursos, de 

problemas mais amplos que possam afetar a região ou o local como um todo. Fatores como 

o aumento do valor da terra, a valorização imobiliária e a melhoria no padrão do comércio e 

serviços, que geralmente acompanham os processos de reestruturação urbana, acabam por 

expulsar e deslocar a maioria dos moradores da região, que já não possuem mais condições 

de acompanhar o custo de vida desses locais, gerando processos de gentrificação. 

 

“Em terceiro lugar, o empreendedorismo também foi muito influenciado pela luta 

feroz com respeito à obtenção das atividades de controle e comando referentes às altas 

finanças, ao governo, à coleta de informações e ao seu processamento (incluindo a mídia)” 

(HARVEY, 2005, p. 177): essa estratégia se refere à luta do poder local para assumir o 

controle e o comando de operações financeiras, fazendo pesados investimentos em 

transportes (como, por exemplo, aeroportos), em tecnologia de comunicações e na oferta de 

espaço adequado de trabalho, equipado com as ligações internas e externas necessárias 

para minimizar os custos e o tempo das transações. Esses pontos conformam atrativos 

fundamentais para a concorrência de instalação de atividades relacionadas ao setor de 

serviços das cidades. 
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De acordo com Carlos (2001), a reprodução do ciclo do capital exige, em cada 

momento histórico, determinadas condições especiais para sua realização. A dinâmica da 

economia metropolitana, que antes era baseada no setor produtivo industrial, atualmente 

apoia-se no amplo crescimento do setor terciário – que inclui serviços, comércio e setor 

financeiro – como condição de desenvolvimento em uma economia globalizada. Em 

decorrência do estabelecimento de uma nova divisão espacial do trabalho, novos usos – 

vinculados às mudanças no processo produtivo em função dos novos padrões de 

competitividade, ao desenvolvimento dos serviços modernos apoiado no crescimento do 

setor financeiro, ao deslocamento dos estabelecimentos industriais e à exigência das novas 

atividades – transformam radicalmente o espaço da metrópole. A emergência do setor de 

serviços altamente especializados é um dos elementos distintivos da chamada "cidade 

mundial", articulando espaços com uma racionalidade e eficiência baseada na 

competitividade determinada por padrões impostos mundialmente (CARLOS, 2001). 

 

“Em quarto lugar, a vantagem competitiva com respeito à redistribuição de 

superávits através dos governos centrais” (HARVEY, 2005, p. 177): refere-se à competição 

pela redistribuição de excedentes gerados pelos governos centrais, para a qual a 

administração local deve estruturar sua organização interna e a mobilização de seus 

recursos e de sua base política, bem como articulações com as forças políticas atuantes no 

conjunto da formação social. 

 

Segundo Harvey (2005), essas quatro estratégias não se excluem entre si e a 

prosperidade desigual das regiões metropolitanas, dependem da natureza das coalizões 

formadas, da combinação e do ritmo das estratégias empreendedoras, dos recursos 

específicos (naturais, humanos, localizacionais) de cada região e do poder de competição, 

estando o empreendedorismo urbano relacionado à lógica concorrencial interurbana. Harvey 

(2005, p. 179) coloca que “a redução das barreiras espaciais intensificou ainda mais a 

concorrência, entre localidades, estados e regiões urbanas, pelo capital destinado ao 

desenvolvimento”. Desta forma, a governança urbana orienta-se à oferta de um ambiente 

favorável aos negócios e para a criação de todos os tipos de chamarizes para atrair 

investimentos para a cidade.  

 

Nesse contexto, a disputa e a competição entre os países e as cidades para sediar 

megaeventos, sejam esportivos, políticos ou culturais, é cada vez mais acirrada, devido à 

capacidade de atração de pessoas, mercadorias e, consequentemente, do capital e do 

poder de transformação, à difusão de imagens favoráveis aos negócios e à divulgação 
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global que os megaeventos possuem, conforme demonstrado no subcapítulo anterior47. 

Entretanto, Harvey (2005) alerta que, na tentativa de construir um imaginário físico e social 

de cidades adequadas para esses propósitos competitivos, muitas das inovações e dos 

investimentos destinados a tornar determinadas cidades mais atraentes como centros 

culturais e de consumo, rapidamente seriam imitadas em outros lugares, tornando as 

vantagens competitivas alcançadas muitas vezes efêmeras. O resultado disso, segundo o 

autor, é um “turbilhão estimulante” de inovações culturais, políticas, de produção e consumo 

de base urbana e para a efemeridade da moda e do estilo, ao invés da busca de valores 

duradouros. Nesse sentido, a dimensão simbólica das cidades associadas à cultura aparece 

como a grande oportunidade de oferecer distinção às cidades na atração por investimentos 

(ARANTES, 2000). A promoção e a “venda” da cidade são estabelecidas a partir de grandes 

estratégias de marketing urbano, acompanhadas de uma política de image-making, para a 

sua inserção e também distinção no mercado global.  

 

O empreendedorismo urbano, portanto assenta-se no uso do lugar com fins 

especulativos por coalizões que objetivam o crescimento econômico. Essas coalizões 

apresentam-se na forma de parcerias público-privadas que objetivam (ainda que não 

exclusivamente) “o investimento e o desenvolvimento econômico, por meio da construção 

especulativa do lugar em vez da melhoria das condições num território específico, enquanto 

seu objetivo econômico imediato” (HARVEY, 2005, p. 174). Assim, as chamadas parcerias 

entre as esferas pública e privada são criticadas pelo modo como muitas vezes são 

conduzidas, tendo em vista que esse modelo de gestão tem provocado profundas e 

questionáveis mudanças na atuação dos governos municipais, em relação às suas 

prioridades na alocação de recursos e compromissos na implementação de políticas, com 

tendências cada vez maiores a uma mercantilização das cidades (SÁNCHEZ, 1999, p. 118). 

Nesse sentido, instrumentos de políticas públicas como as Operações Urbanas 

Consorciadas, que se conceituam como o conjunto de intervenções e medidas coordenadas 

pelo Poder Público Municipal, com a participação de investidores privados e, em princípio, 

dos proprietários, moradores e usuários permanentes da área, e que permitem ao Poder 

Público conceder, dentre outras vantagens, índices e parâmetros urbanísticos adicionais 

àqueles previstos na legislação ordinária de uso e ocupação do solo, vêm de encontro aos 

preceitos do empreendedorismo urbano, conforme será exposto no subcapítulo a seguir. 
  

                                            
47 Subcapítulo 1.1 Megaeventos esportivos – os Jogos Olímpicos. 
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1.4 Operação Urbana Consorciada 
 

A Operação Urbana Consorciada, originalmente denominada Operação Urbana, é, 

fundamentalmente, um instrumento de planejamento urbano, ou seja, um instrumento de 

política pública48, orientado à organização e à gestão de processos socioespaciais, 

objetivando a produção de melhoramentos urbanos em nome do interesse público. 

Conforme o Estatuto da Cidade49 (Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, nos artigos 

32, 33 e 34), a Operação Urbana Consorciada conceitua-se como  

 

[...] o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 
Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 
permanentes da região e investidores privados, com o objetivo de alcançar 
em determinada área, transformações urbanísticas estruturais, melhorias 
sociais e a valorização ambiental. (BRASIL, Lei 10.257, 2001, art. 32 inc. 1º) 

 

A lei determina que o Poder Público coordene as intervenções e medidas a serem 

implementadas na área delimitada pela Operação Urbana e remete à lei municipal 

específica, baseada no Plano Diretor, à delimitação da área e à definição de um plano de 

Operação Urbana que contenha, entre outras exigências (art. 33): 

 

• programa básico de ocupação; 

• programa de atendimento econômico e social para a população diretamente 

afetada pela Operação; 

• estudo prévio de impacto de vizinhança; 

• contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 

investidores privados, em função da utilização das melhorias decorrentes das 

modificações das normas edilícias e urbanísticas ou da regularização de 

imóveis;  

• representação da sociedade civil no controle compartilhado da operação. 

 

Trata-se, portanto, de um plano de caráter urbanístico de aplicação restrita a um 

perímetro determinado, que articula ações de agentes públicos e de agentes privados para 

sua operacionalização e implementação. De acordo com o último item acima relacionado, é 

                                            
48 Em termos gerais, políticas urbanas correspondem ao conjunto das políticas públicas e das ações 
do poder público sobre os processos urbanos. Implicam, portanto, um conjunto de metas, objetivos, 
diretrizes e procedimentos que orientam a ação do poder público em relação a um conjunto de 
relações, necessidades ou demandas sociais, expresso ou atente nos aglomerados urbanos (ALVIM, 
2010, p. 13) 
49 O Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – regulamenta os artigos 182 
e 183 da Constituição Federal de 1988, que tratam da política urbana. 
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importante ressaltar que, a fim de que ocorra uma Operação Urbana Consorciada, é 

essencialmente necessária a participação efetiva dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados, com a coordenação do Poder Público Municipal. 

Entretanto, conforme Maricato e Ferreira (2002), embora a ideia da parceria englobe a 

participação da sociedade civil organizada, por exemplo, por meio de associações locais, 

não há como negar que no caso das Operações Urbanas Consorciadas, a iniciativa privada 

ganha um papel de destaque, devido ao volume de capital de que dispõe, em relação a um 

Estado pouco ágil do ponto de vista financeiro. Desta forma, esse item não garante a 

aplicação democrática do instrumento. Ainda, o que se entende por “representante da 

sociedade civil” pode variar em uma sociedade na qual a cidadania é restrita. Pode-se dizer 

que a lei abre a possibilidade da participação e a gestão democrática dependerá, então, da 

conexão local de forças (MARICATO; FERREIRA, 2002). Assim, as Operações Urbanas 

Consorciadas atuam sobre processos socioespaciais complexos, no interior dos quais se 

desenvolvem conflitos de interesses e cuja resolução se dá no terreno político das 

negociações, das alianças e das relações de poder entre diferentes grupos sociais, direta e 

indiretamente interessados ou afetados.  

 

Para alcançar as transformações urbanísticas estruturais, as melhorias sociais e a 

valorização ambiental por meio das Operações Urbanas Consorciadas, o Estatuto da 

Cidade, entre outras medidas, estabelece a possibilidade de haver modificação de índices e 

características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações 

das normas edilícias, considerando o impacto ambiental delas decorrentes. A regularização 

de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação 

vigente também entram nas medidas que podem ser tomadas. Assim, a lógica está na 

possibilidade do Estado, pelo seu poder regulador, trabalhar com incentivos que tornem a 

participação direta nas melhorias urbanas – através do pagamento de contrapartidas – 

atrativa para a iniciativa privada.  

 

Apesar do Estatuto da Cidade afirmar que a Política Urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

alguns benefícios, como os acima citados, segundo Maricato e Ferreira (2002), têm caráter 

de exceção. Essas características de outorga onerosa – instrumento jurídico, usado para 

incentivar o desenvolvimento urbano, quando, “outorgar” significa conceder e “onerosa” 

indica que a concessão é feita através de pagamento – podem contrariar o Estatuto naquilo 

que é sua essência, devido às características do mercado imobiliário excludente. Nesse 
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sentido, o artigo 34, que diz respeito à possível emissão de CEPACs50 (certificados de 

potencial adicional de construção), abre a possibilidade de tornar essa característica 

excludente inevitável. A emissão desses certificados pelos Municípios funciona como uma 

forma de arrecadação mais rápida dos recursos provenientes da venda de benefícios. Esses 

títulos são vendidos em leilões e permitem ao investidor construir acima dos gabaritos 

definidos em lei. 

 

Nessa lógica, o Poder Público define um estoque edificável “a mais” – além do que 

o previsto no planejamento – na área da operação, lançando antecipadamente no mercado 

financeiro títulos equivalentes ao valor total desse estoque. Claramente, a grande vantagem 

desse sistema para o Poder Público é possibilitar a antecipação da arrecadação, que passa 

a ser feita independentemente do ritmo de andamento da Operação Urbana. Para ter o 

direito de usufruir do benefício do solo-criado, o empreendedor precisa adquirir CEPACs no 

mercado e restituí-los à Prefeitura e, assim, aproveitar-se do direito adicional de construção 

na área (MARICATO; FERREIRA, 2002). 

 

Devido a algumas questões, como a desvinculação que o título cria entre a compra 

do potencial construtivo e a posse do lote, os CEPACs têm sido alvo de muitas críticas. 

Como qualquer pessoa pode comprar o título, tendo ou não lote na região, e seu valor – 

como qualquer outro título financeiro – pode variar, acaba-se gerando um novo tipo de 

especulação imobiliária, agora “financeirizada” (FERREIRA; FIX, 2001). Entretanto, os 

defensores dessa ideia dizem que tal dinâmica não está à mercê do mercado, já que os 

CEPACs serão lançados em Operações específicas, sob controle do Poder Público. Além 

disso, os CEPACs teriam um “forte componente social”, pois poderiam ser vendidos com o 

intuito de impulsionar a reurbanização de favelas, por exemplo, e seus recursos poderiam 

ser utilizados em melhorias em toda a cidade.  

 

No entanto, segundo Ferreira e Fix (2001), o controle do Poder Público sobre os 

CEPACs é relativo, pois esses certificados são encarados apenas como uma fonte de 

recursos. Precisando de verbas, a Prefeitura buscará, adotando essa lógica, multiplicar ao 

máximo as Operações Urbanas Consorciadas. Nesse caso, institucionaliza-se a 

especulação imobiliária como elemento motivador da renovação urbana na cidade. A 

conformação das diretrizes dessa reestruturação não se dá em função da ação planejada do 

Poder Público e das prioridades urbanas que ele estabelece a partir da demanda da 
                                            
50 O certificado de potencial adicional de construção (CEPAC) é um valor mobiliário de livre circulação 
no mercado, que serve como instrumento de arrecadação voluntária dos Municípios para financiar 
intervenções específicas no âmbito de Operações Urbanas Consorciadas e que, em princípio, não 
configuram endividamento para o Poder Executivo Municipal. 
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participação popular, ela fica subordinada ao interesse do mercado, que justificará ou não as 

Operações. As parcerias com a iniciativa privada deveriam ser parte de um plano maior, em 

que o Poder Público e a população estabelecessem as reais necessidades da área a ser 

reestruturada – como habitações, equipamentos públicos, parques e espaços de lazer. 

Então, somente a partir daí, poderiam ser definidas as contrapartidas a oferecer à iniciativa 

privada pois, quando as áreas são escolhidas apenas pelo seu potencial em gerar dinheiro 

através dos CEPACs, as condicionantes urbanísticas do espaço público ficam em segundo 

plano. 

 

Quanto aos recursos arrecadados com os CEPACs, é provável que eles sirvam 

para investimentos públicos essencialmente nas áreas de interesse do mercado. Segundo 

Ferreira e Fix (2001), a lógica das Operações Urbanas Consorciadas é fazer com que a 

iniciativa privada financie a recuperação da própria área da Operação, por meio da compra 

do direito adicional de construção. Entretanto, o mercado só se interessa por áreas nas 

quais vislumbre certa valorização, para poder justificar a compra do potencial construtivo 

adicional. Naturalmente, os empreendedores imobiliários operam sob a lógica do maior 

retorno possível do capital investido em cada um dos empreendimentos nos quais tomam 

parte. Assim, presume-se que os títulos só podem ser lançados em áreas que sejam de 

interesse do mercado imobiliário. Além disso, o Estado é forçado a assumir os riscos de um 

fracasso da Operação investindo antecipadamente em melhorias que irão atrair a iniciativa 

privada e que potencializem a valorização dessas áreas e, portanto, dos CEPACs a elas 

relacionados (FERREIRA; FIX, 2001).  

 

Os CEPACs acentuam, portanto, as características das Operações Urbanas 

Consorciadas nas quais as forças do mercado capturam o Estado para fazer o jogo da 

geração da renda diferencial num fragmento da cidade. A proximidade da população de 

baixa renda é um grande fator de desvalorização imobiliária nas cidades brasileiras e a 

valorização imobiliária é o combustível dos CEPACs. Dessa forma, quanto mais distante a 

área da Operação se encontra da moradia social, maior a valorização dos certificados de 

potencial adicional de construção. Segundo Maricato e Ferreira (2002), manter a população 

de baixa renda na área da Operação funciona como um verdadeiro freio ao processo de 

valorização. Assim, conforme os autores Ferreira e Fix (2001, p. 2): 

 

Discursos como o dos CEPACs vestem um disfarce ideológico que lhes 
confere uma aura de modernidade com fins supostamente sociais, e são 
utilizados para transformar um instrumento jurídico controverso – contestado 
pelos efeitos desfavoráveis que deve gerar à maior parte da população, 
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beneficiando os poucos de sempre –, em uma solução tentadora de 
arrecadação em tempos de crise fiscal. 

 

Assim, a Operação Urbana é amparada por uma série de instrumentos jurídicos 

que modificam as normas até então vigentes, integral ou parcialmente, por um período 

determinado ou não, conforme convenha para a eficiência do projeto e para os lucros que 

serão gerados. Como consequência do próprio desenho do instrumento e das 

características particulares que sua aplicação assume, sua efetividade permanece 

subordinada a interesses econômicos que integram as práticas correntes do setor de 

empreendimentos imobiliários e que acabam por comandar assim, a apropriação 

diferenciada dos frutos, das vantagens e dos recursos do espaço urbano, fazendo com que 

as Operações desencadeadas sejam orientadas principalmente a um processo de 

construção especulativa do lugar.  

 

Nesse sentido, a formação de espaços gentrificáveis encontra-se claramente 

identificada no princípio de funcionamento de uma Operação Urbana Consorciada. Os 

investimentos públicos e privados constituem uma real transformação do espaço construído, 

por meio da valorização imobiliária e da expulsão dos usos e usuários que não interessam a 

esse novo arranjo de atividades de produção, consumo e reprodução social, estimulados 

pelo plano urbanístico da Operação Urbana – conformando o processo de gentrificação. A 

participação do Estado na mediação desse processo se dá por meio do fornecimento de 

recursos físicos e financeiros, que acabam por acelerar – pelo aumento do preço do solo – o 

processo de expulsão direta e indireta (FURTADO, 2014) de quem não pode mais pagar os 

altos valores imobiliários, e do novo padrão de comércio e serviços que se instalam no local, 

conforme será explicitado no capítulo a seguir, sobre o os processos de gentrificação.  
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CAPÍTULO 2  
 

Gentrificação  

Este capítulo é dedicado ao aprofundamento do conceito da gentrificação, objetivando 

a construção de um embasamento teórico para o posterior estudo de caso. Nesse 

sentido é feito um exame do conceito através de quatro subcapítulos: o primeiro 

apresenta o conceito clássico da gentrificação, o segundo retrata as duas principais 

vertentes de estudo, o terceiro expõe a mutação do conceito e o quarto traz a questão 

da gentrificação no contexto nacional. 
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2.1 O Conceito  
 

O termo gentrification foi criado por Ruth Glass para descrever um processo que 

teve início em 1950, onde algumas áreas residenciais degradadas, no centro de Londres, 

ocupadas pela classe trabalhadora, estavam sendo transformadas em áreas residenciais 

para a classe média (gentry). Apesar de Glass ter cunhado o termo pela primeira vez nos 

estudos urbanos, a palavra gentry já existia na língua inglesa e, segundo o dicionário 

Longman: Dictionary of Contemporary English51, refere-se às pessoas que, no passado, 

eram donas de terras e que pertenciam a uma alta classe social. Segundo o autor Chris 

Hamnett (2003), Glass escolheu ironicamente esse termo para apontar o surgimento de uma 

nova aristocracia urbana, fazendo uma analogia à burguesia rural inglesa dos séculos XVIII 

e XIX52, composta pelos estratos abaixo da aristocracia rural, mas acima dos pequenos 

proprietários rurais, como os camponeses. Quanto ao termo gentrification, o mesmo 

dicionário define como o processo gradual no qual uma área degradada, onde cidadãos 

pobres vivem, é transformada e melhorada através de pessoas com mais condições 

financeiras que se mudam para lá. Então, literalmente, gentrification ou 'gentry-fication', 

significa a substituição de uma população de baixa renda existente em determinado local, 

por uma pequena nobreza (gentry) (LEES, et al., 2008).  

 

A partir do final dos anos 1960, uma variedade de denominações foram utilizadas 

em grandes cidades para identificar o fenômeno da gentrificação (BIDOU-ZACHARIASEN, 

2006; FURTADO, 2003; LEES, et al., 2008), tais como, neighbourhood renewal, central-city 

revival, residential revitalisation ou simplesmente revitalisation. Entretanto, após os anos 

1980, o termo tornou-se um conceito popular na Europa e em países como o Canadá e os 

Estados Unidos. O termo gentification não possui um equivalente em outros idiomas, 

persistindo a palavra utilizada pelas ciências sociais anglo-saxônicas. No português, usa-se 

a adaptação da palavra, através do neologismo: gentrificação. Entretanto, cabe aqui 

mencionar que, na bibliografia nacional, o termo ainda não está consolidado. Alguns autores 

não utilizam a terminologia gentrificação para caracterizar este fenômeno de substituição de 

uma população de baixa renda por outra de renda mais alta. Rogério Proença Leite (2010), 

por exemplo, em seu estudo comparativo sobre intervenções urbanas em cidades brasileiras 

e portuguesas53, utiliza o termo "enobrecimento" ao invés de gentrification ou gentrificação e, 

                                            
51 Disponível em: <http://www.ldoceonline.com/dictionary/gentry>. Acesso em: 10 nov. 2013. 
52 Segundo Hamnett, os gentry pertenciam pequena nobreza rural que compunham a classe dos 
estratos abaixo da aristocracia rural, mas acima de pequenos proprietários rurais como camponeses. 
53 LEITE, R. A exaustão das cidades. Antienobrecimento e intervenções urbanas em cidades 
brasileiras e portuguesas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, V. 25 N° 72, Fevereiro, 2010, p. 73-
88. 
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no entanto, não fornece nenhuma justificativa para esse posicionamento. Alguns autores 

brasileiros utilizam também o termo “emburguesamento”.  

 

Todavia, apesar de não consolidado no contexto nacional, deve-se também 

mencionar que alguns autores brasileiros utilizam o termo gentrificação. Dentre os trabalhos 

precursores que abordam o tema, pode-se destacar o livro “Urbanismo em Fim de Linha” de 

Otília Arantes (1998), lançado em um período em que o conceito se expandia e se 

consolidava além das grandes metrópoles dos países centrais, assim como também o livro 

“Berlim e Barcelona, duas imagens estratégicas”, um dos mais recentes da autora (2012). O 

uso dos termos revitalização, reabilitação, revalorização, reciclagem, promoção, 

requalificação e renascimento, segundo Arantes (2012, p. 19), mascaram “o sentido original 

de invasão e reconquista, inerente ao retorno das camadas afluentes ao coração das 

cidades”. Destaca-se também, a tese do arquiteto Carlos Furtado, “Gentrificação e 

(re)organização urbana no Brasil: o caso de Porto Alegre (1965-1995)”, escrita no ano de 

2003, onde o autor faz uma redefinição do conceito e o aplica ao contexto da cidade de 

Porto Alegre. Convém aqui também fazer referência à publicação de número 32 da Revista 

“Cadernos Metrópole54”, publicada no ano de 2014, inteiramente dedicada ao tema da 

gentrificação, onde a maioria dos artigos utiliza o neologismo em português. Assim, 

concordando com Lees et al. (2008), que defendem que o termo gentrification é um dos 

mais políticos dos estudos urbanos e que não usá-lo para expressar o processo de 

desalojamento (displacement) das pessoas do local onde moram, em função de sua classe 

social, seria perder o peso político que o termo adquiriu ao longo das últimas cinco décadas, 

será utilizado, nessa pesquisa, o termo em sua versão em português: gentrificação. Tendo 

esclarecido isso, pode-se retornar ao conceito.  

 

O termo gentrification foi utilizado pela primeira vez no livro London: aspects of 

change escrito por Glass, no ano de 1964. Esse livro tornou-se a primeira referência para os 

estudos desse fenômeno e foi a partir dele que se definiu o conceito clássico e fundamental 

da gentrificação. A autora descreve o processo como:  

 

Um por um, muitos dos quarteirões de Londres habitados pela classe 
trabalhadora, foram invadidos pela – alta e baixa – classe média. 
Estrebarias e pequenas casas em estado de ruína – do tipo duas peças em 

                                            
54 A revista Cadernos Metrópole surgiu no final dos anos 1990 como um dos principais produtos do 
Observatório das Metrópoles e publica textos de pesquisadores e estudiosos da temática urbana, que 
dialogam com o debate sobre os efeitos das transformações socioespaciais no condicionamento do 
sistema político-institucional das cidades e os desafios colocados à adoção de modelos de gestão 
baseados na governança urbana. Possui edição impressa e eletrônica. Para mais informações: 
http://www.cadernosmetropole.net/.  
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cima e duas embaixo – foram tomadas, quando seus contratos de aluguel 
expiraram e se tornaram residências elegantes e caras. Grandes casas 
Vitorianas anterior ou recentemente degradadas – que antes eram usadas 
como cortiços ou casas de cômodo – foram novamente valorizadas. Hoje 
em dia, muitas dessas casas estão sendo subdivididas em valiosos flats ou 
lofts (no jargão dos empreendedores imobiliários esnobes). O status social 
atual e o valor desses lares estão frequentemente numa relação inversa ao 
seu estado, e em todo caso enormemente inflacionados se comparados aos 
níveis anteriores desses bairros. Uma vez que esse processo de 
gentrificação se inicia em um distrito, ele avança rapidamente, até que toda 
ou a maioria da classe trabalhadora original da área é removida e o caráter 
social do distrito é modificado. (GLASS apud LEES et al., 2008, p.4)  

  

Dessa forma, a gentrificação foi identificada por Glass como um processo urbano 

complexo, que incluía a reabilitação do dilapidado ambiente construído, o estímulo a 

substituição do inquilinato pela propriedade privada, o aumento do preço dos imóveis e a 

remoção dos residentes de baixa renda e sua substituição por uma classe economicamente 

mais abastada (LEES et al., 2008). Assim, segundo Hamnett (1984, p. 283), “apesar da 

natureza desajeitada e deselegante do termo, e das conotações irônicas de uma nova 

‘gentry’, contido no rótulo da gentrificação”, a descrição de Glass do processo incorpora 

todos os ingredientes vitais daquilo que é, simultaneamente, um fenômeno físico, 

econômico, social e cultural. Em sua análise, Glass ainda argumenta que, enquanto as 

áreas centrais de outras cidades grandes, especialmente aquelas dos Estados Unidos, 

estavam se deteriorando e se tornando guetos dos "não privilegiados", Londres poderia se 

deparar com uma “ilha enobrecida” em sua área central – e isso também se tornaria um 

problema (LEES et al., 2008).  

 

Apesar do termo gentrificação, ter sido utilizado pela primeira vez em um estudo 

sobre um processo que estava ocorrendo na área central de Londres, é no contexto norte-

americano que o fenômeno obterá maior visibilidade internacional. Grandes centros 

urbanos, como Nova York, Chicago e Baltimore, sofriam com a evasão das camadas médias 

e altas em direção aos subúrbios, principalmente ao longo do pós-guerra55. Segundo Souza 

e Silva (2014), com base na obra de Kennet Jackson (1985), intitulada Crabgrass Frontier, 

The suburbanization of the United States, entre 1950 e 1980, dentre as vinte e cinco maiores 

                                            
55 Entretanto, segundo Souza e Silva (2014, p. 367), “A intensidade com que se deu a suburba-
nização norte-americana no pós-guerra tem, muitas vezes, levado à omissão de sua origem em 
meados do século XIX. Para uns, seu início estaria associado à fuga das elites econômicas e políticas 
das grandes cidades em busca de uma vida mais saudável próxima à natureza (Stilgoe, 1988; 
Fishman, 1987); para outros, ao crescimento industrial que conduziu massas de trabalhadores aos 
subúrbios, associado aos investimentos imobiliários especulativos, ambos espalhando “pedaços 
condensados de urbanidade nas periferias” (Walker; Lewis, 2004, p. 26). Observa-se a força do setor 
industrial nesse processo quando em 1900, um terço de todos os empregos em manufaturas nos 
Estados Unidos se localizava fora da área central e, em 1950, esse percentual já chegava a 50%; 
também, das atividades comerciais, que, a partir dos anos 1920, desconcentraram-se rapidamente, 
rivalizando com os distritos comerciais do centro”. 
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cidades americanas, dezoito perderam população, enquanto os subúrbios ganharam 60 

milhões de pessoas, sendo que oito milhões delas teriam migrado nos primeiros vinte anos. 

Ainda, a autora coloca que dentre as quinze maiores áreas metropolitanas existentes em 

1970, somente Houston, no Texas, tinha maior população que os subúrbios. Cabe aqui 

mencionar, que a suburbanização também foi observada na Europa e na Ásia, mas nos 

Estados Unidos se deu em uma enorme velocidade, com mudanças drásticas nos perfis 

étnico, social e econômico, algo considerado sem precedentes na história (SOUZA E SILVA, 

2014). 

 

Na segunda metade do século XX, a suburbanização ganha força e dimensão, 

quando as áreas centrais passam a ser sinônimo de concentração da população pobre. 

Com o intuito de vender o estilo de vida suburbano para os norte-americanos, cria-se o mito 

de que a inner city (área central da cidade) era um local infecto, sujo e berço de todos os 

comportamentos impróprios para o american way of life. Segundo Souza e Silva (2014), o 

desejo de possuir uma casa própria no subúrbio era um sonho estimulado e facilitado pelas 

políticas públicas federais americanas, que viabilizavam a infraestrutura necessária, 

garantiam hipotecas e ofertavam vantagens fiscais aos proprietários. Os subúrbios 

ofereciam, cada vez mais, serviços privados, ambientes qualificados, tudo a um menor custo 

de vida. Por outro lado, de acordo com Smith (2007), os centros das grandes cidades 

americanas, na segunda metade do século XX, eram vistos pela sociedade como uma selva 

a ser desbravada por corajosos pioneiros. Consolida-se neste período o que Smith (2007) 

denominaria de “anti-urbanismo norte-americano”. 

 

Durante o século XX a imagem do lugar selvagem e da fronteira foi aplicada 
menos às planícies, montanhas e florestas do Oeste, e mais às cidades do 
país todo, mas especialmente àquelas do Leste. Como parte da experiência 
da suburbanização, a cidade americana veio a ser vista, pela classe média 
branca, como um lugar selvagem; a cidade era, e ainda é para muitos, o 
habitat da morbidade social e do crime, do perigo e da desordem (Warner, 
1972). De fato, estes eram medos manifestados, durante os anos 50 e 60, 
por teóricos urbanos que punham em evidência a “influência maléfica” e a 
“decadência” urbana, “o mal-estar social” na área central, a “patologia” da 
vida urbana; em resumo, a “cidade infernal” (Banfield, 1968). A cidade se 
torna um lugar selvagem, ou pior, uma selva (Long, 1971; Sternlieb, 1971; 
ver também Castells, 1976a). Mais ainda do que nos noticiários e na teoria 
social, este tema é recorrente em produções hollywoodianas do gênero 
“selva urbana”, desde Amor, sublime amor e King Kong até Warriors – os 
selvagens da noite. 
O anti-urbanismo tem sido uma teoria dominante na cultura americana. Em 
um padrão análogo à experiência original da conquista do Oeste selvagem, 
os últimos 20 anos assistiram a um deslocamento do medo em direção ao 
romantismo e uma progressão da imagem urbana de lugar selvagem para a 
idéia de fronteira (SMITH, 2007, p. 16). 
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A partir dos anos 1960 inicia-se uma reversão neste ideário e a direção dos fluxos 

de capital começa a se inverter. A imagem de selva urbana começa a ser substituída pela 

visão de fronteira de expansão, que nasce em conjunto com a proposta de renovação 

urbana. Junto aos investimentos, as localidades centrais passam a receber um público por 

quem haviam sido abandonadas em virtude de sua alegada degradação. Para Smith (1997, 

p.16), “na linguagem da gentrificação, o apelo à imagem de fronteira é exato: pioneiros 

urbanos, proprietários urbanos e caubóis urbanos são os novos heróis folclóricos da 

fronteira urbana”. O retorno do capital e de pessoas pertencentes à camadas sociais de 

maior poder aquisitivo ao centro, por sua vez, resulta numa gradativa substituição de seus 

antigos moradores e frequentadores, que dificilmente conseguem resistir à pressão 

decorrente das mudanças a que essas localidades são submetidas após o seu 

enobrecimento (SMITH, 1996). Assim, segundo Smith (2007) a imagem de fronteira serve 

para racionalizar e legitimar um processo de conquista, tanto no caso do Oeste americano 

nos séculos XVIII e XIX quanto no caso das áreas centrais das cidades do século XX. 

 

Assim como Turner reconheceu a existência dos nativos, mas os incluiu do 
lado selvagem, a imagem contemporânea da fronteira urbana implicitamente 
trata os atuais moradores da área central como um elemento natural do 
meio físico a que pertencem. Portanto, o termo “pioneiro urbano” é tão 
arrogante quanto a noção original de “pioneiro”, visto que ele transmite a 
idéia de uma cidade que ainda não é socialmente habitada; assim como os 
americanos nativos, a classe trabalhadora urbana de hoje é vista como 
menos do que social, como uma simples parte do meio físico. Turner foi 
explícito a esse respeito quando definiu a fronteira como “o ponto de 
encontro entre a barbárie e a civilização” e, embora o vocabulário 
contemporâneo da fronteira aplicado à gentrificação seja raramente tão 
explícito, ele trata a população das áreas centrais da mesma maneira 
(Stratton, 1977) (SMITH, 2007, p. 16).  
 

Cabe ainda neste subcapítulo sobre o conceito da gentrificação clássica, salientar 

que acredita-se que as experiências promovidas no século XIX, que eram programas do tipo 

“terra arrasada” como a Reforma Haussmann em Paris e até mesmo a Reforma Passos no 

Rio de Janeiro, resultavam da confluência de uma política de classes voltadas para as 

“ameaçadoras” classes trabalhadoras e eram promovidas por razões de saúde pública, 

buscando reorganizar os espaços no sentido de higienizá-los em função das recorrentes 

epidemias e, segundo Smith (1992), configuravam-se muito mais como uma exceção nos 

grandes processos geográficos urbanos. Assim, concorda-se com Lees et al. (2008) de que 

o surgimento da gentrificação começou em cidades do capitalismo avançado do pós-guerra, 

com suas primeiras ocorrências sistemáticas na década de 1950, em grandes cidades 

metropolitanas como Boston, Washington, Londres e Nova Iorque. 
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Ao longo das últimas décadas do século XX, com a popularização dos estudos 

sobre a gentrificação, o sentido do termo se alargou, visando compreender o nascimento e a 

consolidação de tal fenômeno (LEES et al., 2008). Pode-se dizer que a produção literária 

dedicada a estudar o tema da gentrificação polarizou-se em torno de duas correntes de 

pensamento nos anos 1980, e dentre os pesquisadores mais influentes deste período, pode-

se mencionar o já citado autor Neil Smith e também David Ley. Embora Hamnett admita que 

diversas ênfases explanatórias alternativas tenham sido identificadas na produção 

acadêmica, sobre as mudanças na demografia, nos estilos de vida, nas dinâmicas do 

mercado de terra e moradia, nas atividades econômicas urbanas e nas estruturas de 

emprego, essas interpretações, em essência, recaem sobre esses dois autores, que 

atribuem pesos diferentes a fatores como produção e consumo, oferta e demanda e es-

trutura e comportamento individual (SLATER, 2011), conforme será abordado no 

subcapítulo a seguir.  

 

2.2 Duas vertentes: Neil Smith e David Ley 

 

Conforme introduzido no subcapítulo anterior, Neil Smith e David ley, polarizaram 

os estudos da gentrificação, tornado-se referência para muitos estudos sobre a temática, a 

partir dos anos de 1980. Segundo Zukin (1987), ambas as correntes originaram-se de uma 

insatisfação com os modelos explicativos formulados a partir do referencial teórico da 

economia urbana de matriz neoclássica, que explicavam a gentrificação como um ajuste do 

mercado às oscilações de preço dos imóveis, como um processo racional e, em geral, com 

uma conotação positiva. De acordo com Pereira (2014), a busca de alternativas à essa 

perspectiva levou ao surgimento das duas correntes mencionadas, fazendo com que o tema 

da gentrificação se tornasse uma fonte de acalorados debates acadêmicos. Enquanto Smith 

(1979, 1986, 1992, 1996, 2007) tornou-se o principal expoente de uma visão economicista 

do processo, com uma perspectiva centrada na produção e na oferta, baseado em um 

quadro explicativo derivado do estrutural (peso econômico da promoção imobiliária, por 

exemplo, e o papel da teoria do rent gap de Harvey), Ley (1980, 1986, 1994), estabeleceu-

se como o principal representante de uma perspectiva sociológica, através de um referencial 

teórico mais focado no papel do indivíduo, centrada no consumo e nas novas demandas 

sociais criadas por uma classe urbana emergente (FURTADO, 2003; BIDOU, 2006). 

 

Essas teorias centradas na demanda buscaram explicar a propagação desse pro-

cesso a partir, fundamentalmente, de fatores culturais e de sua influência sobre os padrões 

de consumo de produtos imobiliários. Os processos de gentrificação teriam como motivo 
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principal a insatisfação com a desanimada vida nos subúrbios e uma mudança na 

preferência de alguns segmentos sociais em favor da vida nos centros urbanos (PEREIRA, 

2014). Os estudos iniciais, nascidos nos anos 1970 e 1980, buscavam entender os 

processos de gentrificação através da identificação do grupo social determinante para o seu 

desenvolvimento, os gentrifiers ou gentrificadores. Segundo esta perspectiva todo o 

conhecimento relativo a este processo estaria baseado na identificação deste grupo, na 

compreensão do motivo que os atraía para as inner-cities e nas demandas e pressões que 

esta parcela da população gerava no mercado, especialmente o imobiliário.  

 

Conforme mencionado, David Ley é um dos mais reconhecidos defensores desta 

perspectiva baseada na produção de localidades gentrificáveis, atrelada à demanda gerada 

por novos interesses sociais, onde a preferência do consumidor é um instigador mais 

decisivo no processo de gentrificação do que, por exemplo, as necessidades de produção e 

acumulação (FURTADO, 2003). Seguindo este direcionamento, compreende-se que o 

fenômeno em questão se consolida a partir do momento em que um novo grupo social 

passa a emergir no contexto socioeconômico urbano. Segundo Furtado (2003), essa 

mudança ocorre em um momento de transição de uma sociedade predominantemente 

produtora de bens para uma sociedade produtora de serviços, marcada pela redução da 

oferta de empregos na indústria e sua ampliação nas atividades terciárias, de onde emerge 

um novo e poderoso grupo que representa uma nova elite de profissionais, relacionados ao 

setor de serviços e de administração pública (profissionais administrativos e técnicos 

altamente qualificados). Em razão da posição social que assumem, das empresas que 

trabalham e dos interesses que dividem, a área central torna-se um local de atração para 

esta nova gentry urbana. O alto poder aquisitivo desses profissionais permite que eles 

excedam todas as ofertas e valores oferecidos por outros grupos da sociedade, se tornando 

rapidamente o foco da indústria imobiliária (Ley, apud Hamnett, p, 177, 1991). Outros 

argumentos como o envelhecimento da geração baby boom e a saída em massa desses 

jovens da casa de suas famílias, a emancipação das mulheres e sua entrada no mercado de 

trabalho, a proliferação de famílias com uma ou duas pessoas e a popularidade do estilo de 

vida “solteiro urbano” e a opção pela vida no centro como alternativa aos altos custos de 

transporte, foram utilizadas nessas abordagens para fundamentar a explicação dos 

processos de gentrificação como uma decorrência da elevação da procura pelos centros 

urbanos (PEREIRA, 2014). 

 

Dessa forma, essa perspectiva defende que, em função das mudanças no cenário 

internacional, nasce um grupo passível de imprimir as suas demandas no tecido urbano das 

grandes cidades mundiais. Esse grupo passa a moldar as ações da indústria imobiliária, dos 



90 
 

 
 

governos e das agências de financiamento, de acordo com suas próprias necessidades e 

interesses. Um dos questionamentos de Smith (1992) a esta teoria, é que a partir do 

momento em que essas preferências ditas “individuais” se tornam recorrentes em diversos 

bairros, cidades e até mesmo países, torna-se questionável o nível de “individualidade” das 

partes envolvidas e do processo que elas protagonizam. Outra questão divergente entre as 

duas teorias, refere-se às transformações econômicas do final do século XX. Conforme 

Pereira (2014), enquanto Ley (1980) projeta a imagem de uma cidade pós-industrial com um 

crescente setor de serviços e novos estilos de vida motivando o aquecimento do setor 

imobiliário nos centros, Smith (1986, 1996), dentre outros autores alinhados às teorias 

centradas na oferta, busca explicar o processo de gentrificação a partir da hipótese da 

inversão das perspectivas de rentabilidade de investimentos associados à produção do 

espaço urbano no centro e nas frentes de expansão suburbana, sintetizando-o como um 

movimento de volta à cidade, impulsionado fundamentalmente pelo capital e não, pelas 

pessoas.  

 

Assim, na contrapartida da visão de Ley, destaca-se a perspectiva de Smith, 

extensamente debatida em seu livro The new urban frontier: gentrification and the revanchist 

city, de 1996. O autor articula a ideia de que uma teoria sobre gentrificação deve explicar 

perguntas como (LEES et al., 2008): por que um bairro é lucrativo e sofre com a 

gentrificação enquanto outros permanecem degradados? E, quais as condições necessárias 

para a geração de lucro? Essa interpretação do processo é frequentemente identificada 

como uma visão mais econômica, focada nos ciclos de investimento e desinvestimento e na 

rent gap theory56, de Harvey. O autor chega a conclusão de que o processo de gentrificação 

é o resultado de reinvestimentos na área central da cidade, seguido do movimento da classe 

média para essas áreas e assim, o deslocamento da classe trabalhadora para os subúrbios 

e periferias (FURTADO, 2003). Smith argumenta que a dinâmica por trás do processo do 

                                            
56 Rent gap theory, de acordo com Harvey (apud FURTADO, 2003, p. 34): “a falta de investimentos na 
manutenção adequada do capital imobiliário construído leva à sua desvalorização econômica no 
mercado. Como o valor do tereno não está vinculado ao valor do imóvel, passa a existir uma 
diferença, cada vez maior, de valor entre o imóvel desvalorizado e o terreno não desvalorizado”. 
Segundo Smith (2007, p. 26), “O rent gap se desenvolve durante um longo período de expansão 
econômica, mas uma expansão que se dá em outro lugar. Portanto, a valorização do capital na 
construção dos subúrbios do pós-guerra ocorreu paralelamente à desvalorização do capital investido 
nas áreas centrais. Mas a acumulação de capital durante este período de crescimento leva a uma 
queda na taxa de lucro que começa nos setores industriais, e que conduz, em última instância, às 
crises (Marx, 1967 edn, vol. III). Como um meio de afastar a crise, ao menos temporariamente, o 
capital é retirado da esfera industrial e, como mostrou Harvey (1978, 1982), há uma tendência ao 
capital ser deslocado para a produção do ambiente construído, onde as taxas de lucro permanecem 
mais altas e onde é possível, através da especulação, a apropriação de renda da terra, apesar de 
nada ser produzido. Duas coisas se unem, então: no final de um período de expansão no qual o rent 
gap surge e cria a oportunidade para o reinvestimento, há uma tendência simultânea do capital em 
buscar uma saída no ambiente construído”. 
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fenômeno da gentrificação, é o resultado de uma constante procura por altos retornos 

financeiros, demonstrando que não se trata de uma opção ou uma escolha baseada em 

demandas individuais, mas sim em um planejamento cuidadosamente articulado entre os 

setores detentores do capital. A maior discordância de Smith em relação à teoria de Ley 

está na ideia da preferência coletiva versus preferência individual, pois o autor acredita que 

essas preferências são construídas e estimuladas por grupos que lucram com o fenômeno, 

e não por indivíduos isolados que coincidentemente possuem as mesmas preferências. Para 

o autor, as mudanças nos padrões demográficos e nas preferências de estilo de vida não 

são completamente irrelevantes, mas é crucial entender o que estas transformações podem 

e o que elas não podem explicar. Segundo Smith (2007, p. 18), 

 

(...) assim como no caso da fronteira original, a mitologia afirma ser a 
gentrificação um processo liderado por pioneiros e proprietários individuais 
cujo suor, ousadia e visão estão preparando o caminho para aqueles, entre 
nós, que são mais temerosos. Mas mesmo que ignoremos a renovação 
urbana e o redesenvolvimento comercial, administrativo e recreacional que 
vem ocorrendo, e concentremos-nos apenas na reabilitação residencial, é 
patente o fato de que, onde quer que os “pioneiros urbanos” se aventurem, 
os bancos, as incorporadoras, o Estado e outros atores econômicos 
coletivos geralmente chegam antes (SMITH, 2007, p. 18). 

  

Apesar de todos os textos-debate protagonizados por Smith e Ley, ao longo de 

duas décadas, dedicados a expor as inconsistências teóricas da teoria oposta e reunindo 

evidências empíricas favoráveis à comprovação de suas próprias hipóteses, algo em comum 

pode ser extraído de ambas as interpretações sobre os processos de gentrificação. Nas 

duas perspectivas, este fenômeno se apresenta, não como um fenômeno urbano isolado, 

mas como parte de uma importante reestruturação das cidades (FURTADO, 2003). Deve-se 

também explicitar que após anos de embate teórico, os autores reconheceram a existência 

de limitações em seus respectivos argumentos e a pertinência de algumas das proposições 

da corrente oposta, mas que não foram além de pequenas concessões seguidas pela 

reafirmação do maior poder explicativo do próprio campo (PEREIRA, 2014). Acredita-se 

nessa pesquisa, que a visão de ambos os autores são fundamentais para o entendimento 

do processo, seja ela de cunho econômico ou social, e que não existe uma dicotomia nos 

estudos de gentrificação que determine qual linha o pesquisador deve seguir para realizar 

um estudo empírico. Portanto, objetiva-se mesclar à concepção clássica de Smith e Ley, 

uma análise integrada dessas duas vertentes sobre os processos de gentrificação, sem 

esquecer que, conforme expõe Pereira (2014, p. 317), “a complementaridade entre essas 

duas perspectivas não é uma proposta original, nem uma tarefa simples, oferecendo riscos 

consideráveis de redundar num esforço pouco frutífero”. Ainda assim, acredita-se que, com 

as devidas precauções, essa tentativa pode contribuir para o avanço do debate desse 
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fenômeno demasiadamente complexo que é a gentrificação, que ao longo dos anos teve 

seu conceito expandido. Nesse sentido, conforme colocam Smith e Williams (1986, p. 2),  

 

Deveria estar claro que nós estamos preocupados com um processo muito 
mais amplo que simplesmente reabilitação residencial. Mesmo no final dos 
anos 70 esta definição muito particular (do conceito) de gentrificação vis-à-
vis redesenvolvimento poderia ter algum sentido. Mas, à medida que o 
processo continuou, ficou cada vez mais claro que reabilitação residencial é 
apenas uma das possíveis facetas de um processo de reestruturação 
econômica, social e espacial mais profundo.  

 

Dessa forma, os processos de gentrificação aparecem como parte de um complexo 

processo de reestruturação urbana, tornando difícil isolá-lo como um simples caso de 

substituição de imóveis degradados, por projetos habitacionais para as camadas de média e 

alta renda (FURTADO, 2003). Segundo Smith (2006) os processos de gentrificação 

evoluíram rapidamente em importância e diversidade, a ponto de fazer os simples projetos 

de reabilitação residencial, dos anos 1960 e 1970, parecerem pitorescos. Segundo Smith e 

Williams, na obra Gentrification of the City (1986), o que está em jogo nas última décadas é 

a gentrificação da cidade, conforme indica o título do livro. Mais importante ainda para Smith 

(2006), é o fato de que a gentrificação, que era uma realidade absolutamente local e 

identificada inicialmente em grandes cidades do capitalismo avançado, como Londres, Nova 

Iorque, Paris e Vancouver, tenha agora se tornado mundial. Assim sendo, torna-se 

necessária a contextualização e a explanação sobre a evolução e a nova abrangência do 

conceito de gentrificação, conforme será demosntrado no subcapítulo a seguir. 

 

2.3 A mutação do conceito 
 

Pensar sobre a atualidade do conceito de gentrificação e sua possível contribuição 

para compreender e explicar a produção do espaço urbano, atualmente, traz alguns 

desafios. Considerando a expansão do conceito para entender suas novas formas, o 

primeiro passo seria delimitar o que se entende por gentrificação, termo que chegou a ser 

qualificado como um "conceito caótico", em virtude da pluralidade de sentidos com que veio 

a ser empregado (ZUKIN, 1987). Entretanto, segundo Smith (1986), a gentrificação é um 

processo altamente dinâmico, não passível de definições demasiado restritivas. Ao invés de 

delimitar a compreensão do processo em desenvolvimento, impondo ordem de definição, 

deve-se considerar, de acordo com o autor, a ampla gama de processos que contribuem 

para a reestruturação e para entender as relações entre os processos aparentemente 

separados. 
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Segundo Lees et al. (2008), o primeiro pesquisador sobre a temática da 

gentrificação, que destacou a relação entre a globalização, o neoliberalismo57 e a mudança 

do papel do Estado na gentrificação contemporânea, foi Neil Smith. Segundo os autores, 

Smith argumenta que a gentrificação é agora uma “estratégia urbana global”, ligada a um 

novo globalismo e a um novo urbanismo relacionados. Dessa forma, para melhor 

compreender essa mutação do conceito da gentrificação, considera-se importante 

apresentar, mesmo que resumidamente, a experiência pioneira da cidade de Nova Iorque, 

estudada por Smith, que teve início na década de 1970, e que possibilitou a verificação do 

processo de gentrificação ocorrida em três “ondas”, separadas por dois períodos de 

transição.  

 

A primeira onda precedeu a crise financeira e fiscal que teve início em 1973, e 

ocorreu de forma esporádica e em escala restrita, por meio dos “pioneiros urbanos”, 

mencionados no subcapítulo anterior. As instituições financeiras não se mostraram 

interessadas em fazer grandes investimentos em zonas julgadas decadentes, sendo o 

fenômeno considerado, apenas uma “anomalia local”. Assim, essa primeira fase relaciona-

se à concepção original e mais restritiva do conceito. A segunda onda teve início no final dos 

anos 1970 e desenvolveu-se até 1989, momento em que a gentrificação passou a ser vista 

como um movimento extenso e sistematizado, como um elemento de uma reestruturação 

mais ampla da cidade. Essa fase é caracterizada pela participação dos promotores 

imobiliários, em acordo com planos de incentivos públicos, como reduções de taxas e 

financiamentos para o reinvestimento em zonas até então evitadas, impulsionados pelo 

lucro garantido através da renda diferencial ou rent gap (SMITH, 2006). A gentrificação não 

era mais uma anomalia local do mercado imobiliário, “ela se desenvolvia como um 

componente residencial específico de uma mais ampla reformulação econômica, social e 

política do espaço urbano” (SMITH, 2006, p. 69). A terceira onda, seguiu o renascimento 

econômico da cidade, entre 1994 e 1996, quando a gentrificação tornou-se “generalizada”. 

Verifica-se que o papel político tem relevância maior que nas outras fases, onde o Estado 

fortalece a administração municipal e as parcerias entre o governo e o capital privado 

tornam-se recorrentes. Enquanto que a gentrificação esporádica da primeira onda, limitou-se 

a nichos estritos do mercado da habitação e a segunda onda provocou transformações 

sociais em uma rede mais ampla de reestruturação urbana, a terceira onda transformou o 

processo “de dentro pra fora”:  

 

                                            
57 De forma geral o neoliberalismo é baseado na teoria de que mercados livres, abertos e 
competitivos são o melhor mecanismo para o desenvolvimento econômico e o equilíbrio institucional 
(HARVEY, 2007). 
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Mais que edifícios reabilitados e apartamentos reformados, a gentrificação 
abrange cada vez mais os novos restaurantes e as vias comerciais do 
centro, os parques em frente ao rio e os cinemas, as torres dos edifícios das 
marcas famosas, os museus das grandes fundações, os locais turísticos de 
todo tipo, os complexos culturais, em resumo, todo um leque de grandes 
operações na paisagem das áreas centrais (SMITH, 2006, p. 72). 

 

Dessa forma, a gentrificação não representa mais uma simples estratégia 

residencial, mas sim uma “estratégia urbana articulada” (SMITH, 2006, p. 73) de 

gentrificação da cidade, como uma conquista altamente integrada do espaço urbano, onde o 

componente residencial é indissociável das transformações das paisagens do lazer, do 

consumo e do emprego. A gentrificação produz paisagens urbanas aparentemente demo-

cráticas, de livre acesso, mas que na verdade, são espaços de consumo direcionados 

àqueles que possuem condições financeiras de consumi-lo. Assim, apesar do conceito de 

gentrificação ter se expandido, ele continua correspondendo a uma conquista classista da 

cidade, onde “a extraordinária desigualdade do consumo exprime o poder redobrado das 

classes que fizeram a linguagem da ‘gentrificação’ chegar ao primeiro plano” (SMITH, 2006, 

p. 73). A tabela a seguir (Tabela 5), mostra uma síntese das três ondas de gentrificação que 

ocorreram na cidade de Nova Iorque, estudada por Neil Smih (2006). 

 

Tabela 5: “Ondas” dos processos de gentrificação em Nova Iorque, por Neil Smith 

Primeira onda - gentrificação esporádica; 
- impulsionada por pioneiros (arquitetos e artistas); 
- motivada por aluguéis baixos e boa infra-estrutura; 
- gentrificador de fácil adaptação a modelo alternativo de vida. 

Segunda onda - consolidação da gentrificação; 
- impulsionada por promotores imobiliários e pelo rent gap; 
- investimentos privados motivados por financiamentos públicos; 
- nova classe média, executivos que não se arriscam, yuppies; 
- aumento vertiginoso do número de famílias expulsas de suas 
moradias. 
 

Terceira onda - gentrificação generalizada; 
- impulsionada por política municipal; 
- parceria público-privada; 
- presença do capital globalizado nos programas residenciais; 
- estratégia urbana articulada, gentrificação da cidade. 

Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA com base em Smith (1996). 

  

Cabe salientar, que o exemplo de Nova Iorque serve para demonstrar a evolução 

do processo de gentrificação, de uma anomalia local para uma estratégia urbana articulada, 

mas, mesmo tomando a gentrificação como uma estratégia urbana global, específica das 

sociedades capitalistas, não se deve esquecer “que os processos envolvidos são sempre 

particulares, tanto com relação a diferentes períodos no tempo em uma mesma sociedade, 

quanto, e muito especialmente, com relação a formações sociais distintas” (FURTADO, 
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2014, p. 343). Segundo Smith (2006), o processo ocorrido na Cidade do México, por 

exemplo, não se desenvolveu como em Nova Iorque, pois ficou muito confinado ao distrito 

central. Dessa forma, seria um erro considerar o modelo nova-iorquino, com suas três ondas 

de evolução, como uma espécie de paradigma e comparar os estágios lá identificados com 

outras realidades. 

 

Entretanto, alguns aspectos são comuns a uma maioria dos processos de 

gentrificação nas últimas décadas. Na visão de Smith (2006), esse processo generalizado 

apresenta diversas dimensões, que podem ser compreendidas por meio de cinco 

características interligadas: o novo papel do Estado, a penetração do capital financeiro, as 

mudanças nos níveis de oposição política, a dispersão geográfica e a generalização da 

gentrificação setorial. Acredita-se ser importante, para a melhor compreensão dessa nova 

abrangência do fenômeno, examinar cada uma delas. 

 

Primeiramente, segundo Smith (2006), o Estado neoliberal é agora o agente, ao 

invés de ser o regulador do mercado. Como tal, um novo urbanismo revanchista substituiu a 

política urbana liberal (muitas vezes orientada para o bem-estar) das cidades do primeiro 

mundo e a política urbana neoliberal expressa, atualmente, os impulsos da produção 

capitalista, ao invés da reprodução social. A cidade neoliberal é uma cidade competitiva e 

empresarial, planejada e governada por agências e instituições de caráter misto, e 

operacionalizadas via parcerias público-privadas focadas em índices de crescimento 

econômico. Dessa forma, focam em atrair investimentos, com a criação de um ambiente 

favorável aos negócios e a promoção da qualidade de vida para os membros dessas 

economias, ou seja, os usos e usuários “corretos” para o novo sistema econômico 

(HARVEY, 2005). Para Smith (2006, p. 76), 

 

As políticas urbanas já não aspiram guiar ou regular o sentido do 
crescimento econômico, elas se encaixam nos trilhos já instalados pelo 
mercado, à espera de contrapartidas mais elevadas, seja diretamente, ou na 
forma de arrecadação de impostos. 

 

Em segundo lugar, Smith (2006) argumenta que a gentrificação virou agora global, 

pois já não é mais restrita à América do Norte, Europa ou Oceania, e sim, uma estratégia 

generalizada que está conectada aos circuitos do capital global e à circulação cultural. 

Segundo o autor, essa evolução é ao mesmo tempo vertical e horizontal. Sua expansão 

vertical, está relacionada à mudanças nas políticas urbanas e à promoção das cidades em 

um cenário de competição por investimentos, resultando na identificação de processos de 

gentrificação em cidades heterogêneas, que não estão incluídas nos grandes circuitos do 
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capital global e, assim, propagando-se por toda a hierarquia das cidades, tanto nas maiores, 

quanto nos centros mais improváveis, como antigas cidades industriais (Glasgow, na 

Escócia, por exemplo) e pequenas cidades (como Malmö, na Suécia). Quanto a expansão 

horizontal da gentrificação, pode-se dizer que está relacionada a mudanças na divisão 

internacional do trabalho, valorização de novas atividades econômicas, expansão de 

mercados financeiros e políticas neoliberais que vão além de cidades globais de países 

centrais para incluir cidades periféricas que se transformaram em frentes de expansão do 

capital global, difundindo-se geograficamente, de Tóquio a Tenerife e de São Paulo a 

Puebla, no México (SIQUEIRA, 2014). 

 

A terceira característica diz respeito a questão das lutas contra a gentrificação 

(SMITH, 2006). Segundo o autor (2006, p.77), o alto grau de repressão a que são expostos 

os movimentos anti-gentrificação “é uma prova do caráter central dos programas imobiliários 

na nova economia urbana”. Na emergência da “cidade revanchista58”, Smith (2006) 

argumenta que a nova gestão urbana, baseada em governanças empreendedoristas, 

através de coalizões entre agentes privados e o Estado, promove uma lógica de controle 

social favorável à reprodução do capital e às classes dominantes, garantindo assim, os 

processos de gentrificação. Ao expor a quarta característica, Smith (2006) argumenta, que a 

gentrificação já não é mais um processo limitado ao perímetro central das cidades, 

estendendo-se a espaços e dinâmicas imobiliárias mais amplas, incluindo distritos mais 

afastados. Segundo o autor, esse modelo pode variar bastante e por vezes é influenciado 

por elementos como orlas e parques, mas acima de tudo, ele é relacionado aos modelos 

históricos de investimento e desinvestimento nas cidades. 

 

Finalizando as características expostas por Smith (2006, p. 78), está a 

generalização setorial que, segundo o autor, “está bem no núcleo do que distingue a nova 

gentrificação”, onde a combinação de poderes e de práticas implementadas, possuem como 

objetivo explícito, gentrificar a cidade. Para o autor, programas de renovação urbana de 

dimensão classista são produzidos em uma nova gentrificação complexa e institucional, que 

conecta o mercado financeiro mundial com os promotores imobiliários (médios e grandes), 

com o comércio local, com agentes imobiliários e com grandes redes de lojas, estimulados 

pelos poderes locais. Dessa forma, a partir dessa nova fase da gentrificação, 

 

                                            
58 De acordo com Lees et al. (2008), a tese da cidade revanchista de Smith provou ser um dos mais 
influentes e poderosos estudos urbanos nos últimos anos. Assim como fez com a tese do rent gap em 
1979, Smith introduziu algo completamente novo e excitante para o debate da gentrificação (e 
debates para além de gentrificação).   



97 
 

 

a lógica do mercado, e não mais os financiamentos dos serviços sociais, é o 
novo modus operandi das políticas públicas. 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 (Vine, 2000), além dos enormes conjuntos multisetoriais e templos 
do consumo nos novos centros urbanos. De um modo inimaginável nos 
anos sessenta, a construção de novos complexos de gentrificação nas 
áreas centrais, ao redor do mundo, tornou-se cada vez mais inatacável 
estratégia de acumulação de capital para economias urbanas em 
competição (SMITH, 2006, p. 79). 

 

Assim, a gentrificação está estreitamente ligada a processos muito maiores de 

reestruturação espacial, onde muitos centros urbanos, segundo Smith (apud LEES et al., 

2008, p. 73), estão sendo convertidos em “playgrounds burgueses”, repletos de mercados 

pitorescos, casas restauradas, restaurantes de alto padrão, boutiques, marinas e grandes 

redes de hotéis, como parte de um processo de revitalização maior dedicado à revitalização 

da taxa de lucro (LEES et al., 2008). A linguagem da regeneração, renovação, revitalização, 

reabilitação e requalificação urbana, segundo Smith (2006, p. 84), “substitui 

deliberadamente a linguagem simples e honesta da gentrificação”, e tem uma grande 

capacidade de anestesiar as análises críticas, ao despolitizar a questão da elitização 

socioeconômica e a expulsão dos grupos mais vulneráveis. Dessa forma, como colocam 

Lees et al. (2008), é importante notar que o termo gentrificação não é utilizado em leis ou 

documentos oficiais, tanto nos casos tradicionais quanto nos contextos recentes, inclusive 

no Brasil. A linguagem da regeneração urbana, como coloca Smith (2006, p. 84), representa 

“uma vitória ideológica considerável para as visões neoliberais da cidade” pois, enquanto 

muitos se oporiam à “gentrificação”, poucos seriam contra o “renascimento urbano”. É 

importante, portanto, explorar as formas pelas quais o Estado, como o defensor do bem 

público, legitima o processo, favorecendo a criação de ambientes urbanos que servem às 

necessidades de acumulação do capital em detrimento das necessidades básicas, como de 

habitação e da vida social cotidiana. Para Williams (SMITH; WILLIAMS, 1987, p. 75), 

 

A gentrificação é uma oportunidade muito lucrativa e as evidências dos três 
países [EUA, Inglaterra e Austrália] revelam a constante expansão de uma 
variedade de interesses dos empreendedores neste processo. A imagem da 
gentrificação como uma série de decisões individuais tomadas por atores 
autônomos desmente a realidade de um processo estruturado com um 
leque de interesses envolvidos. Além disso, como o debate sobre os 
movimentos de capital e reestruturação econômica revela, esses 
empreendedores estão respondendo às circunstâncias assim como criando 
as suas próprias condições de existência. Gentrificação não é uma 
conspiração por um grupo de capitalistas reservados. Na verdade, é um 
processo que emerge da interação de todo um grupo de relações, que inclui 
o desejo consciente de indivíduos capitalistas, competição entre capitalistas, 
e a classe capitalista como um todo. 
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Lees et al. (2008) baseados na teoria de Smith, defendem que desde 2001, uma 

quarta onda de gentrificação ocorre nos Estados Unidos, onde os efeitos locais do aumento 

da intervenção do Estado nesses processos devem ser entendidos como parte de uma 

mudança mais ampla na economia política, caracterizada por uma maior conexão entre a 

gentrificação local e o capital nacional e internacional, e, também, pelo maior encorajamento 

das políticas estatais. Esta onda combina uma intensa financeirização da habitação 

combinada com a consolidação da política pró-gentrificação e políticas urbanas polarizadas. 

Para os autores, a identificação desta quarta onda de gentrificação nos Estados Unidos 

reforça a importância de se considerar a geografia da gentrificação, pois ela não é 

facilmente identificável em outros países. Os processos contemporâneos de gentrificação, 

portanto, variam dependendo do contexto nacional e regional e da interação de vários 

componentes da política neoliberal, como a reorganização dos governos locais para criar 

ambientes favoráveis aos negócios, através de governanças urbanas empreendedoristas. 

Segundo Van Weesep (apud LEES et al., 2008), 

 

A gentrificação está profundamente enraizada nas dinâmicas sociais e nas 
tendências econômicas. Seus sinais, efeitos e trajetórias são em grande 
parte determinada pelo seu contexto local; as características físicas e 
sociais dos bairros em questão, as posições e os objetivos dos atores, as 
funções dominantes da cidade, a natureza da reestruturação econômica e 
política do governo local. O estudo da cidade deve prestar atenção a essa 
complexidade.... No final, o 'porquê' da gentrificação é menos importante do 
que o 'como' e as repercussões do processo.  

 

Cabe salientar que a evolução da gentrificação pode também incluir novos tipos de 

transformação do ambiente construído, desde reformas e renovações até novas construções 

e verticalização, através da new-buid gentrification (LEES et al., 2008). Se em seus 

primeiros estudos Smith identificava uma diferença entre gentrificação e redesenvolvimento 

urbano – o primeiro relacionado a reformas de edifícios históricos e o segundo envolvendo 

novas edificações –, em análises mais atuais o autor reconhece que os dois tipos de 

transformação do ambiente construído podem causar elitização social. Segundo Siqueira 

(2014), essa gentrificação de novas construções, caracteriza-se pelo envolvimento de 

agentes mais diversos, no planejamento, marketing e venda desses espaços, como 

arquitetos, construtoras e incorporadoras, bem como um papel mais intenso do Estado. A 

mutação do conceito engloba também outros tipos de gentrificação, como a greentrification 

– gentrificação de áreas rurais, a gentrificação turística, a gentrificação comercial, a 
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studentification e a supergentrificação59 (ATKINSON; BRIDGE, 2005; BIDOU-

ZACHARIASEN, 2006; LEES et al., 2008). 

 

Para finalizar esse subcapítulo, pode-se concluir que, mesmo com a expansão e a 

mutação do conceito em relação aos primeiros episódios de gentrificação clássica, o 

processo ainda resulta no desalojamento de populações mais vulneráveis e menos 

favorecidas economicamente, o que indica a fraca posição das camadas sociais de mais 

baixa renda no mercado da habitação (FURTADO, 2003). Segundo Siqueira (2014), nesse 

contexto da gentrificação como um fenômeno global, a identificação local do processo se dá 

através de três dimensões fundamentais. A primeira é a produção do espaço gentrificável, 

no sentido de que deve haver uma diferença entre a extração de mais-valias obtida com os 

usos atuais do espaço e um potencial de extração de mais-valia por meio da mudança de 

usos e usuários. A segunda trata da elitização social com a expulsão de grupos vulneráveis 

e dos usos que não interessam mais ao novo modelo de ocupação do espaço, ou seja, 

através do conflito entre os usos atuais e os novos, mais rentáveis e valorizados, 

consumidos pela população de mais alta renda. A terceira dimensão está relacionada à 

transformação da paisagem construída, intimamente ligada à construção de um novo arranjo 

espacial, para o desenvolvimento neoliberal, com uma nova configuração para a produção, 

o consumo e a reprodução social (SIQUEIRA, 2014). Entretanto, conforme citado, deve-se 

atentar ao fato de que o processo assume ainda outras formas, dependendo das condições 

específicas de cada caso. O processo pode ser influenciado por diferentes políticas 

públicas, diferentes mercados imobiliários ou através da influência de organizações locais e 

movimentos antigentrificação, por exemplo. Deve-se levar em consideração também, que a 

teoria desse processo teve sua origem a partir da análise da mudança do padrão de 

desenvolvimento urbano na Inglaterra e nos Estados Unidos e, assim, pode não conseguir 

explicar por completo a produção do espaço gentrificado em contextos urbanos que não 

vivenciaram um padrão tão claro de desinvestimento, como é o caso de muitas cidades 

brasileiras. 

 

2.4 O contexto nacional 
 

Conforme demonstrado no subcapítulo anterior, os processos de gentrificação não 

são mais limitados a América do Norte e Europa, podendo ser identificados em cidades de 

países como México, Japão, África do Sul, Nova Zelândia e em muitos outros ao redor do 

                                            
59 O prefixo super, na supergentrificação, não significa somente um nível mais alto do processo, e 
sim, uma sobreposição do processo em uma vizinhança que já foi em algum momento gentrificada 
(LEES et al., 2008). 
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mundo (ATKINSON; BRIDGE, 2005; LEES et al., 2008). No Brasil, a maioria dos estudos 

sobre o processo tem focado em projetos de revitalização dos centros históricos de cidades 

como São Paulo, Salvador e Recife (FRÚGOLI JR.; SKLAIR, 2009; LEITE, 2005, 2010; 

MOURAD et al., 2014; RIBEIRO, 2014). Entretanto, segundo Siqueira (2014), os resultados 

desses estudos em centros históricos brasileiros, têm demonstrado que os projetos de 

“revitalização” não estão resultando em uma transformação efetiva dessas áreas em termos 

residenciais, sendo o impacto muito pequeno, de pouca duração ou restrito às quadras 

adjacentes aos projetos-âncora. Ainda, segundo a autora, intervenções pequenas e 

pontuais, no geral, financiadas pelo Estado, através da promoção de distritos culturais, 

construção de equipamentos como museus, têm promovido uma gentrificação turística, 

comercial e de consumo. Entretanto, esses processos são limitados a espaços e períodos 

específicos e não chegam a transformar profundamente o perfil socioeconômico e a 

paisagem dessas regiões. 

 

Nesse sentido, pode-se observar que existem iniciativas e estratégias de 

intervenção que objetivam a gentrificação em cidades brasileiras, mas na grande maioria 

dos casos, o processo não chega a ocorrer. De acordo com Siqueira (2014), o motivo pode 

ser causado, em especial, pela falta de interesse dos grupos de mais alta renda por opções 

de moradia na região dos centros históricos. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, 

segundo Villaça (1998), ao contrário de outras metrópoles brasileiras, desenvolveu-se uma 

longa tradição (no século XIX) de bairros que eram afastados do centro, abrigarem a 

população de alta renda e com alto grau de autonomia. Cabe aqui mencionar, que a grande 

maioria desses estudos de caso na realidade brasileira utiliza a definição clássica do 

conceito, fundamentada na reversão da suburbanização e no retorno de classes afluentes (e 

do capital) ao centro de cidades, como por exemplo, em países da Europa, que são 

historicamente densas e que possuem bairros centrais com alto valor agregado do solo 

urbano. Conforme comentado, esse conceito pode não conseguir explicar por completo a 

produção do espaço gentrificado no contexto das cidades brasileiras60 que, como na cidade 

                                            
60 Na cidade do Rio de Janeiro, segundo Villaça (1998, p. 278-279), “não foram deficiências internas 
dos centros principais que determinaram seu abandono por parte das camadas de mais alta renda. 
Esse abandono foi motivado pela fragilidade da vinculação mútua entre nossos centros e a diminuta 
classe que o sustenta. Tal exiguidade impediu que se formasse um círculo de classes média alta e 
mesmo alta, em torno do centro(...) Assim, não foi por envelhecimento que o centro principal foi 
abandonado. Se conviesse às burguesias continuar a usá-lo, elas o teriam renovado e aprimorado, 
como, aliás, já haviam feito no passado, em inúmeros casos. (...) Esse abandono foi constituído pelo 
aumento da mobilidade espacial motivada pelo aumento da taxa de motorização das classes de mais 
alta renda de nossas cidades e pela nova forma de produção do espaço coerente com os novos 
padrões de mobilidade territorial que tais classes passaram a apresentar. Além disso, as pequenas 
dimensões de nossas camadas de alta e média rendas fizeram com que a parcela de tais classes que 
mora junto e  próximo ao centro fosse exígua, não desenvolvendo com ele a simbiose de mútuo 
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Rio de Janeiro, não tiveram esse retorno das classes mais abastadas ao centro, como 

opção de moradia. Sendo assim, torna-se importante o estudo do fenômeno através de 

outras formas de compreensão, levando em consideração geografias de investimento e de-

sinvestimento mais condizentes com o padrão de urbanização brasileiro. Como coloca 

Siqueira (2014), 

 

Mais do que um movimento de “retorno de capital para as cidades” (SMITH, 
2010b), a análise desses processos deve considerar os ciclos do capital que 
geram mais-valias diferenciadas no tempo e no espaço, constituindo 
geografias de investimento e desinvestimento e, consequentemente, a 
possibilidade de gentrificação. Dessa forma, ao invés de estar ligado a um 
único tipo de localização (centros urbanos), a gentrificação está conectada a 
processos mais abrangentes de produção do espaço que podem se dar em 
diferentes configurações e localizações urbanas. 

 

Nesse sentido, pode-se citar como exemplo da escolha de outra perspectiva para 

estudar o fenômeno, em uma realidade que não a americana ou a europeia, a já citada 

pesquisa de Carlos Furtado, intitulada “Gentrificação e (re)organização urbana no Brasil: o 

caso de Porto Alegre (1965-1995)”, escrita no ano de 2003. Primeiramente o autor faz uma 

redefinição do conceito clássico da gentrificação e depois o aplica ao contexto de um bairro 

da cidade de Porto Alegre, inicialmente ocupado pela indústria e por trabalhadores de baixa 

renda, que procuravam moradia perto dos locais de trabalho. A área, que ficou por muitos 

anos estagnada, social e economicamente, começou a sofrer um processo de gentrificação 

longo e descontínuo, que teve o Estado como o principal condutor e agente do processo. 

 

Apesar de existirem pesquisas realizadas por autores brasileiros sobre a temática 

da gentrificação, como os já citados nesse capítulo (por exemplo, Arantes, Leite, Furtado, 

Frúgoli Jr., Siqueira, Ribeiro, Souza e Silva e Pereira), deve-se mencionar que a bibliografia 

nacional sobre essa temática e, principalmente, estudos de casos aplicados à realidade 

brasileira, ainda são poucos, apesar dessa produção estar crescendo. Conforme já 

mencionado, no ano de 2014, o Observatório das Metrópoles publicou, através da revista 

Cadernos Metrópole, uma edição especial inteiramente voltada ao tema da gentrificação. 

Entretanto, dos 14 artigos publicados na revista, apenas 5 são estudos de casos sobre 

processos de gentrificação em cidades brasileiras, como Porto Alegre (FURTADO, 2014), 

Salvador (MOURAD et al., 2014; RIBEIRO, 2014), Belo Horizonte (HOFFMAN, 2014) e 

Santos (SANTOS, 2014). Dessa forma, apesar de muitas cidades brasileiras estarem 

                                                                                                                                        
fortalecimento, típica de cidades de primeiro mundo”. Entretanto, segundo Villaça (1998), em uma 
comparação com a cidade de São Paulo, o centro da cidade do Rio decaiu menos. Em ambas as 
metrópoles as classes altas abandonaram o centro, entretanto, o centro do Rio é mais forte, no 
sentido de que foi menos abandonado como local de emprego dessas classes, que 
consequentemente, ainda sustentam certo tipo de comércio e serviços, como restaurantes de alto 
padrão, na região. 
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sofrendo processos de reestruturação, renovação e “revitalização” urbana de seus centros – 

como em Salvador, Recife, São Paulo e o Rio de Janeiro, por exemplo –, e muitas outras 

apresentando processos, fora de seus centros principais e históricos, que poderiam ser 

abarcados pela teoria da gentrificação – não a clássica, mas através da expansão do 

conceito –, os estudos urbanos nas cidades brasileiras, ainda não apresentam um consenso 

sobre a efetiva ocorrência do fenômeno no contexto nacional.  

 

Dessa forma, essa pesquisa, conforme explicitado na introdução do trabalho, se 

dispõe a fazer um estudo de caso na Região Portuária da cidade do Rio de Janeiro, 

objetivando encontrar indícios de um processo de gentrificação na região, após o início da 

implementação do Projeto Porto Maravilha no local. Esse estudo de caso, integra-se aos 

estudos da gentrificação como uma estratégia urbana global (SMITH, 2006), em um 

contexto de uma grande reestruturação urbana, vinculada a uma governança urbana 

empreendedorista, focada em sediar megaeventos como parte crucial de um planejamento 

estratégico, conectada aos circuitos do capital global e à circulação cultural, através de 

parcerias público-privadas, conforme será demonstrado no capítulo a seguir. 
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Figura 10: História em quadrinhos desenhada por Will Eisner, sobre a gentrificação em Nova Iorque 
 

 
Fonte: http://rorecurrency.blogspot.com.br/ 
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CAPÍTULO 3  
 

O Rio de Janeiro e a Região Portuária  
 

O capítulo 3 apresenta a relação da cidade do Rio de Janeiro com os megaeventos e 

as origens do processo de candidatura e escolha da cidade para sediar os Jogos 

Olímpicos de 2016. O capítulo ainda retrata o processo de desenvolvimento urbano da 

Região Portuária, visando demonstrar que a área já foi objeto de inúmeras propostas 

de renovação urbana. 
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3.1 Rio de Janeiro, cidade dos Megaeventos 

 

A cidade do Rio de Janeiro vem sendo preparada para receber uma série de 

eventos internacionais, dentre os quais alguns dos mais importantes do mundo. Ao longo de 

quase uma década (2007-2016), a cidade terá recebido quase um megaevento (esportivo ou 

não) por ano, dentre eles os Jogos Pan-americanos de 2007, os Jogos Militares em 2011, a 

conferência Rio+20 em 2012, a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo FIFA 

em 2014. Para culminar essa trajetória, a cidade ainda sediará os Jogos Olímpicos em 2016 

(figura 11), como parte crucial de um planejamento estratégico adotado pela cidade.  

 

Figura 11: eventos com sede na cidade do Rio de Janeiro de 2011 a 2016. 

 
Fonte: http://www.cidadeolimpica.com.br/. 

 

Nesse contexto, o Rio de Janeiro é privilegiado para análise. Exaltada por sua 

exuberante beleza natural, efervescência cultural, dinâmica política e também por problemas 

sociais, a cidade apresenta uma gestão que vem implicando modificações paulatinas em 

seu planejamento, ao longo da sucessão de mandatos políticos. De ordens e autorias 

diversas, as intervenções moldam a cidade segundo a conveniência da economia, cujos 

atrativos turísticos e a pretensa vocação para sediar megaeventos são sinônimos de 

negócios e grandes reestruturações urbanas. Assim, o que incide de fato sobre o Rio de 

Janeiro é a tendência mundial de tomar a gestão da cidade como artifício para ampliar a 

acumulação do capital. O que está em cena é um regime de governança urbana 
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empreendedorista, associada, entre outros aspectos, à produção de megaeventos como 

resultado da disputa mundial entre as cidades para atrair investimentos.  

 

Com um anúncio ocorrido em Copenhague no dia 9 de outubro de 2009, o Rio de 

Janeiro foi escolhido como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A festa da delegação 

brasileira no local foi acompanhada por uma comemoração realizada por milhares de 

pessoas na praia de Copacabana, assim como também foi recebida com enorme 

entusiasmo por amplos setores da mídia. Segundo Castro (2012), esse alinhamento entre 

políticos, população e imprensa expressa um “consenso” construído ao redor dos possíveis 

efeitos positivos para a cidade, seus empresários e sua população, tais como: atração de 

investimentos e turistas internacionais, geração de empregos para a população local, 

reestruturação urbana e construção de um legado material e imaterial para a cidade, além 

de inseri-la no mercado global. 

 

Na ocasião do anúncio, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que 

finalmente o Brasil estava conquistando sua “cidadania internacional”, passando da 

condição de país periférico para o de “potência econômica emergente” (BIENESTEIN et al., 

2011). Dessa forma, conforme já comentado no subcapítulo sobre os Jogos Olímpicos, a 

vitória da candidatura do Rio de Janeiro também pode ser analisada como um 

fortalecimento do poder político e econômico do Brasil no cenário mundial. Além disso, 

foram construídas imagens-sínteses que destacavam as singularidades da cidade e a 

caracterizavam como ensolarada, de geografia diversa, de povo alegre e acolhedor, onde 

ricos e pobres convivem em harmonia e de uma população amante dos esportes, atribuindo 

à cidade a vocação necessária à realização dos Jogos Olímpicos (CASTRO, 2012). 

 

No entanto, considera-se importante e necessário, mesmo que de forma breve, 

analisar as origens desse processo de candidatura e escolha da cidade do Rio de Janeiro 

para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, como forma de contextualizar e entender, com um 

maior embasamento, o objeto de estudo desta pesquisa. A procura e o interesse da cidade 

por sediar megaeventos é um dos pontos mais importantes do modelo de governança 

urbana empreendedorista que começou a ser implementado no Rio de Janeiro na década 

de 1990, mais precisamente a partir de 1993, no primeiro mandato do prefeito César Maia 

(1993-1996) (CASTRO, 2012). As concepções do modelo de empreendedorismo urbano, 

descritas no Capítulo 1, encontram-se em muitos dos projetos políticos e econômicos para a 

cidade. 

 



109 
 

 

A partir da esfera Municipal, em 1993, César Maia assume a Prefeitura61 com um 

discurso tecnicista relacionado à sua formação em economia, que lhe garantiria, segundo 

ele, qualidades de um “bom administrador” (CASTRO, 2012). Ainda, afirmava que iria 

implementar uma gestão moderna com base nos modelos de sucesso das principais 

cidades do mundo, apoiada na parceria público-privada, na construção de ícones 

arquitetônicos, na realização de megaeventos e na divulgação da imagem da cidade, até 

então vinculada à intensa favelização e aos elevados índices de violência urbana. De acordo 

com o discurso enunciado, fazia-se necessário retomar a autoestima da população e 

promover uma imagem mais positiva da cidade. O prefeito, então, dá início a uma série de 

obras, como as emblemáticas “Rio-Cidade”, “Favela Bairro” e “Linha Amarela”. Além das 

obras, César Maia cria subprefeituras e promove a descentralização administrativa, 

acenando para um tratamento cada vez mais localizado e particularizado das regiões da 

cidade. Pode-se destacar também que nesse mandato, a preocupação com o 

desenvolvimento urbano da região central era evidente, em especial com a região do Porto. 

Os estudos feitos na época baseavam-se principalmente em projetos de revitalizações 

portuárias, como os casos de Londres, Baltimore, Lisboa, São Francisco e Buenos Aires62 

(XAVIER, 2012). 

 

Essas ideias de melhorias, embelezamento e promoção da cidade continuam 

constituindo-se em um projeto hegemônico para o Rio de Janeiro, mesmo após César Maia 

terminar seu mandato, pois como seu sucessor, elege-se seu secretário de urbanismo, Luiz 

Paulo Conde, que atuou de 1997 a 2000. César Maia retorna ao cargo de prefeito em 2000, 

ao final do mandato de Luiz Paulo Conde, sendo eleito novamente para mais dois mandatos 

à frente do executivo municipal (2001-2008). O prefeito continuou com projetos de 

urbanização, dando seguimento ao já mencionado Favela Bairro e dedicou-se também a 

projetos de cultura e educação, com a construção da Cidade do Samba, situada na Região 

Portuária, do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas e das Escolas Padrão. 

Entretanto, é no mandato de sua reeleição, em 2004, que César Maia realizou suas obras 

mais polêmicas. Além de equipamentos esportivos com o intuito de sediar os Jogos Pan-

Americanos de 2007, como o Estádio Olímpico João Havelange, a Arena do Rio e o Parque 

                                            
61 Cabe mencionar que antes do mandato de César Maia, o prefeito Saturnino Braga decreta, em 
1988, a falência do município do Rio de Janeiro e, seu sucessor, Marcelo Alencar, dá início a 
privatizações como medidas de recuperação das finanças da Prefeitura (XAVIER, 2012). 
62 As revitalizações em regiões portuárias foram um ponto de interesse tão grande da Prefeitura que 
deram origem a uma publicação reunindo as experiências do Rio de Janeiro e de mais seis cidades 
pelo mundo, consideradas como casos de sucesso. O livro – organizado por Verena Andreatta, ex-
presidente do Instituto Municipal Pereira Passos – intitulado Porto Maravilha, Rio de Janeiro + Seis 
casos de sucesso de revitalização portuária, foi lançado em parceria com a Prefeitura do Rio de 
Janeiro. A publicação foi divulgada na Revista Porto Maravilha, Edição n°4 – Abril de 2011. 
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Aquático Maria Lenk, o prefeito deu início à construção da controversa Cidade da Música 

(XAVIER, 2012). 

 

No ano de 2009, Eduardo Paes – atual prefeito da cidade, que iniciou sua carreira 

política como subprefeito da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na primeira gestão do prefeito 

César Maia, entre 1993 e 1996 – assume a Prefeitura do Rio de Janeiro (2009-2012). Em 

seu primeiro ano de mandato, Eduardo Paes dedicou-se a operações de combate à 

desordem urbana63, marca do discurso do Estado desde a primeira gestão de César Maia. 

Nos anos de 2010 e 2011, os esforços da Prefeitura dirigiram-se para o sistema viário, com 

ações elaboradas com o intuito de recuperar as principais vias da cidade, além de 

reorganizar o transporte coletivo, com a criação de corredores de circulação como a 

TransOeste, a TransCarioca e a TransOlímpica (XAVIER, 2012). Em 2010, Eduardo Paes 

também anunciou o programa municipal “Morar Carioca”, com o intuito de reurbanizar todas 

as favelas da cidade que possuíssem mais de 100 casas, até o ano de 2020. Apesar das 

discussões do programa terem começado dois anos antes, as diretrizes oficiais para o 

“Morar Carioca”64 só foram publicadas em um documento assinado em um decreto da 

Prefeitura em 29 de outubro de 2012. 

 

Destaca-se, dessa sucessão de mandatos, a atenção com o ordenamento, o 

embelezamento e o aparelhamento urbano da cidade do Rio de Janeiro, assim como o 

investimento em segurança pública e a infraestrutura esportiva. Além disso, foi criada uma 

imagem do Rio de Janeiro como um espaço simbólico atraente, para que a cidade reunisse 

os atributos necessários para sediar megaeventos, como o Pan-Americano de 2007. Tendo 

em vista o processo iniciado a partir da posse de Cesar Maia, pode-se afirmar, apesar de 

algumas particularidades, que ao longo dos últimos 20 anos, uma coalização de forças à 

frente do poder executivo carioca foi tomando corpo e colocou em curso a construção de um 

modelo de cidade neoliberal pautado em uma governança urbana empreendedorista 

(CASTRO, 2012). Ainda no mandato desse prefeito, o Rio de Janeiro integrou-se ao Centro 

Ibero-americano de Desenvolvimento Estratégico Urbano (CIDEU), uma associação entre 

cidades sediada em Barcelona que objetiva impulsionar as cidades-membro à realização de 
                                            
63 Na gestão de Eduardo Paes foi criada uma Secretaria Especial de Ordem Pública, aglutinando 
guardas municipais, fiscais de controle urbano, policiais militares e civis, equipes da Comlurb, Detro, 
Secretarias Municipais de Obras e de Assistência Social e da Procuradoria em ações denominadas 
Choque de Ordem (XAVIER, 2012). 
64 O programa Morar Carioca compromete-se a realizar uma urbanização em larga escala (obras 
públicas para melhorar os serviços de água e esgoto, sistemas de drenagem, pavimentação, 
iluminação pública, oferta de áreas verdes, quadras esportivas, áreas de lazer, bem como a 
construção e instalação de equipamentos em centros de serviços sociais), além de regularização 
fundiária e de serviços sociais, tais como centros de educação e saúde. De acordo com seus 
preceitos, o Morar Carioca atingirá 815 favelas e está orçado em R$ 8 bilhões. 
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planos estratégicos urbanos, como instrumento de ordenamento das cidades. Para Vainer 

(2000), essa integração foi o momento simbólico – quando não fundador desse novo modelo 

– com a elaboração do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 

1993 e 1994: 

 

Em 22 de novembro de 1993, a Prefeitura do Rio de Janeiro firmava com a 
Associação Comercial (ACRJ) e a Federação das Indústrias (FIRJAN) um 
acordo para a promoção do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro. 
Em 4 de fevereiro de 1994, 46 empresas e associações empresariais 
instauraram o consórcio Mantenedor do PECRJ, garantindo recursos para o 
financiamento das atividades e, particularmente, para a contratação de uma 
empresa catalã, de profissionais que iriam assumir a Direção Executiva do 
Plano, e de outros consultores privados. Em 31 de outubro do mesmo ano, 
em sessão solene, é instalado o Conselho da Cidade – “instância maior do 
Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro”, segundo os termos 
constantes do convite assinado triplamente pelos Presidente da ACRJ, da 
FIRJAN e do Prefeito (VAINER, 2000, p. 105-106). 

 

Em consequência, tendo em vista a inserção do Rio de Janeiro no mercado mundial 

de cidades, uma série de iniciativas tiveram como objetivo consolidar o modelo de 

governança urbana empreendedorista adotado. Dentre essas iniciativas tem destaque a 

tentativa, entre os anos de 2001 e 2003, de implementação de uma filial do Museu 

Guggenheim na área portuária da cidade e a construção do complexo cultural Cidade da 

Música, localizado na Barra da Tijuca (BIENENSTEIN et al., 2011). Projetado pelo arquiteto 

francês Christian de Portzamparc, esse complexo foi inaugurado mesmo sem estar 

concluído em dezembro de 200865, ao término da gestão de César Maia. Conforme 

mencionado anteriormente, a execução de projetos de arquitetos de renome internacional é 

uma das características desse modelo de governança urbana. Segundo Arantes (2000), a 

arquitetura de grife, com arquitetos pertencentes ao “Star System”, seria capaz de classificar 

uma cidade simultaneamente como moderna e global, qualificando-a no mercado das 

cidades. 

 

No centro desse processo, desde a primeira gestão do prefeito César Maia, está a 

busca pela realização de megaeventos esportivos. O percurso começou com a candidatura 

para sediar os Jogos Olímpicos de 2004 e 2012, passou pela realização dos Jogos Pan-

Americanos de 200766, da Copa do Mundo de Futebol FIFA em 2014 e culminou com a 

                                            
65 A construção desse empreendimento custou aproximadamente R$ 416 milhões aos cofres 
públicos, apesar de ter sido orçado inicialmente em R$ 80 milhões. 
66 O Pan-Americano de 2007 foi a edição mais cara da história dos Jogos. A edição seguinte, 
realizada em Guadalajara em 2011, custou 30% a menos. Com um orçamento inicial de 
aproximadamente R$ 309 milhões, o Pan-2007 custou quase dez vezes mais do que previa o 
orçamento, totalizando R$ 3,7 bilhões. Para a preparação do Pan-2007, foi contratada pelo executivo 
municipal do Rio a empresa australiana de consultoria “MI Associetes”, com experiência no 
planejamento dos Jogos Olímpicos de Sidney e na preparação das candidaturas de Pequim e de 
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eleição da cidade para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, com o peso de ser a primeira 

cidade sul-americana a receber uma Olimpíada. Ao longo desse percurso, variados agentes 

sociais foram sendo mobilizados em torno de um “patriotismo de cidade” na construção de 

um consenso sobre a importância dos Jogos Olímpicos como solução para a cidade em 

crise (CASTRO, 2012). A principal inspiração desse processo foram as transformações que 

ocorreram em Barcelona em decorrência dos Jogos Olímpicos de 199267. Na figura 12, 

durante a comemoração da escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede para os Jogos 

Olímpicos de 2016, em Copenhague, encontram-se, da esquerda para a direita, o Prefeito 

do Rio de Janeiro Eduardo Paes, o Governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho, o 

Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) Carlos Arthur Nuzman, o Presidente Luís 

Inácio Lula da Silva e o Ministro dos Esportes Orlando Silva Júnior. 

 

Figura 12: Em 2009, após a escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016. 

 
Fonte: https://historiadoesporte.wordpress.com/tag/jogos-olimpicos/. 

 

Imerso nesse alvoroço da conquista do direito de sediar os Jogos Olímpicos e como 

parte das estratégias vinculadas à governança empreendedorista, em junho de 2009, as três 

esferas do governo atuantes no relacionado momento – na federal Luís Inácio Lula da Silva, 

na estadual Sérgio Cabral e na municipal Eduardo Paes – assinaram juntas a parceria que 

                                                                                                                                        
Londres. Nessa experiência, foi negada a participação da sociedade civil, apesar da mobilização de 
intelectuais, organizações não governamentais e movimentos sociais que argumentavam 
reivindicavam o direito da sociedade de participar do planejamento do evento. 
67 Nesse sentido, foram contratados dois consultores catalães que atuaram no planejamento da 
edição dos Jogos de Barcelona em 1992 – Jordi Borja e Manuel de Forn – para colaborarem na 
elaboração do Plano Estratégico da Cidade (PCRJ, 1996), que tinha por objetivo alinhavar uma 
agenda associada à nova pauta urbana internacional, balizada nos preceitos do empreendedorismo 
urbano. Um dos principais projetos do Plano Estratégico (PCRJ, 1996) foi a candidatura do Rio de 
Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos de 2004. 
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faltava para tocar o audacioso Projeto de Revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, 

anunciado como Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha. No editorial da primeira 

edição da Revista Porto Maravilha, Felipe Góes, na época, Secretário de Desenvolvimento, 

menciona o projeto como uma merecida e necessária revolução para a cidade do Rio de 

Janeiro. O projeto de reestruturação da área portuária está vinculado ao Plano de Legado 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e, segundo as informações de apresentação do projeto, trata-

se de uma Operação Urbana que tem por finalidade promover a reestruturação local, por 

meio de um conjunto de intervenções, transformando a Zona Portuária em um polo atrativo 

para as crescentes demandas corporativas, comerciais e habitacionais do Rio de Janeiro, 

conforme será melhor detalhado mais adiante. 

 

De acordo com o dossiê preparado pela Articulação Nacional dos Comitês 

Populares da Copa e das Olimpíadas (2012)68, cerca de 170 mil pessoas sofrerão impactos 

relacionados à moradia com a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de 

Janeiro. Pode-se afirmar que a cidade avança em sentido oposto ao da integração social e 

da promoção da dignidade humana (ROLNICK, 2010), princípios ditos fundamentais do 

Olimpismo. Os impactos das intervenções urbanas são de grandes proporções e envolvem 

diversos processos de exclusão social, com destaque para as remoções e os possíveis 

processos de gentrificação. Segundo o dossiê do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do 

Rio de Janeiro, realizado em 201369, cerca de três mil famílias situadas na cidade do Rio de 

Janeiro já foram removidas e outras oito mil estão sendo ameaçadas. 

 

 

                                            
68 Disponível em: <http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2012/01/DossieViolacoesCopa.pdf>. 
Acesso em: 20 ago.2014 
69Disponível em: 
<https://comitepopulario.files.wordpress.com/2013/05/dossie_comitepopularcoparj_2013.pdf>. 
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Segundo a publicação referida, as 

justificativas utilizadas para as remoções estão 

concentradas em quatro eixos: (1) as obras 

viárias associadas aos corredores dos Bus Rapid 

Transit (BRTs)70, (2) as obras de instalação ou 

reforma de equipamentos esportivos, (3) as obras 

voltadas à promoção turística na área portuária e 

(4) áreas de risco e interesse ambiental71. Nessa 

divisão, também estão incluídas áreas que já 

foram removidas ou estão ameaçadas de 

remoção sem relação direta com a Copa ou os 

Jogos Olímpicos de 2016, mas que podem ser 

consideradas como parte de uma estratégia do 

poder municipal de promover a renovação 

urbana, a expansão imobiliária e o potencial 

turístico. Os investimentos públicos realizados em 

transporte privilegiam esses mesmos espaços, 

multiplicando as oportunidades de outros 

investimentos e de retorno financeiro na produção 

habitacional para classes média e alta e na 

produção de imóveis comerciais. Na tabela, 

elaborada pelo Comitê Popular da Copa e 

Olimpíadas (Figura 14), podemos observar o 

número de famílias removidas ou ameaçadas de 

remoção no Rio de Janeiro até o ano de 2013. 

 

                                            
70 O BRT (Bus Rapid Transit), ou Transporte Rápido por Ônibus, é um sistema de transporte coletivo 
de passageiros que proporciona mobilidade urbana, em princípio, mais rápida, confortável, segura e 
eficiente por meio de infraestrutura segregada com prioridade de ultrapassagem, operação rápida e 
frequente. 
71 Para um maior aprofundamento sobre essa questão, ver: AZEVEDO, L.; FAULHABER, L. SMH. 
2016: remoções no Rio de Janeiro Olímpico. 1 ed. Rio de Janeiro: Mórula, 2015. 

Figura 13: Charges críticas aos megaeventos.  
Fontes: 
1. http://blogdopedlowski.com/2014/01/23/materia-da-
reuters-aponta-que-custo-dos-jogos-olimpicos-pode-
chegar-a-r-10-bilhoes/ 
2. http://www.luizberto.com/2011/09/14 
3. http://www.comunique9.com.br/2013/06/o-cenario-
da-copa-do-mundo-e-as.html#.VTqWlNJViko 
4. 
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/35619/c
harge+do+latuff+maradona+fala+sobre+a+copa+do+m
undo+ao+desembarcar+no+brasil.shtml 
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Figura 14: Síntese do Número de Famílias Removidas ou Ameaçadas de Remoção, por comunidade 
na cidade do Rio de Janeiro em 2013 

 
Fonte: Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro Dossiê do Comitê Popular 
da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro – Maio de 2013. 
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Segundo Vainer (2010)

cidade a serviço de interesses imobiliários, a fim de “limpar” os espaços destinados aos 

Jogos e outros espaços estrategicamente estipulados, tendo como componente importante 

a expulsão dos menos favorecidos 

(Figura 15). Assim, essa política não se mostra nem um pouco preocupada em utilizar os 

megaeventos para redistribuir, na cidade do R

referido autor em um trecho de uma palestra realizada no Forum Social Urbano, que ocorreu 

de 23 a 26 de março de 2010, no Rio de Janeiro:

 

O importante não é o que a cidade é, mas sim o que ela oferece para atrair 
os capitais. Começamos então a vender imagens. No planejamento 
estratégico do Rio, por exemplo, está escrito que um dos problemas da 
cidade é a visibilidade da população de rua. Ou seja, o ruim não é haver 
pessoas que não possuem moradia, mas sim elas serem visíveis. Se nós 
conseguirmos escondê
torna um problema paisagístico. Nesse sentido, a cidade é pensada como 
uma mercadoria de luxo; não é qualquer um que pode tê

Figura 15: Mapa das favelas com remoções e localização de empreendimentos do M

Fonte: AZEVEDO, L; FAULHABER, L. (2015).
 

Apesar dos grandes montantes de dinheiro destinados a intervenções urbanas para 

os megaeventos, que poderiam melhorar as condições de moradia dos menos favorecidos 

na cidade do Rio de Janeiro, o que se tem na realidade é uma crescente subordinação dos 

interesses públicos aos interesses de entidades privadas (dentre as quais se destacam o 

Segundo Vainer (2010), trata-se, de uma política de relocalização dos pobres na 

cidade a serviço de interesses imobiliários, a fim de “limpar” os espaços destinados aos 

Jogos e outros espaços estrategicamente estipulados, tendo como componente importante 

a expulsão dos menos favorecidos das áreas valorizadas para as favelas ou periferias

. Assim, essa política não se mostra nem um pouco preocupada em utilizar os 

megaeventos para redistribuir, na cidade do Rio de Janeiro, as benfeitorias. Como coloca 

o de uma palestra realizada no Forum Social Urbano, que ocorreu 

de 23 a 26 de março de 2010, no Rio de Janeiro:  

O importante não é o que a cidade é, mas sim o que ela oferece para atrair 
os capitais. Começamos então a vender imagens. No planejamento 

atégico do Rio, por exemplo, está escrito que um dos problemas da 
cidade é a visibilidade da população de rua. Ou seja, o ruim não é haver 
pessoas que não possuem moradia, mas sim elas serem visíveis. Se nós 
conseguirmos escondê-las, nosso imbróglio está resolvido. A miséria se 
torna um problema paisagístico. Nesse sentido, a cidade é pensada como 
uma mercadoria de luxo; não é qualquer um que pode tê-la.
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O importante não é o que a cidade é, mas sim o que ela oferece para atrair 
os capitais. Começamos então a vender imagens. No planejamento 

atégico do Rio, por exemplo, está escrito que um dos problemas da 
cidade é a visibilidade da população de rua. Ou seja, o ruim não é haver 
pessoas que não possuem moradia, mas sim elas serem visíveis. Se nós 

esolvido. A miséria se 
torna um problema paisagístico. Nesse sentido, a cidade é pensada como 

la. 

: Mapa das favelas com remoções e localização de empreendimentos do Minha Casa Minha 

 

Apesar dos grandes montantes de dinheiro destinados a intervenções urbanas para 

os megaeventos, que poderiam melhorar as condições de moradia dos menos favorecidos 

na cidade do Rio de Janeiro, o que se tem na realidade é uma crescente subordinação dos 

resses públicos aos interesses de entidades privadas (dentre as quais se destacam o 
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Comitê Olímpico Internacional e as grandes corporações). Na palestra supracitada, Vainer 

ainda afirma que, 

 

A partir do momento que a cidade é vista como mercadoria, vendê-la se 
converte em objetivo básico dos governos locais. Existem múltiplos clientes, 
mas o preferencial é o grande capital internacional. Nesse sentido, o 
marketing urbano se transforma no modelo de gestão da cidade. (...) Se o 
processo de transformação da cidade em mercadoria, empresa e pátria é o 
processo de despolitização da cidade (...), um megaevento (...) leva isso ao 
extremo e gera o que nós podemos chamar de cidade de exceção, por 
analogia ao Estado de exceção. É aquela cidade onde não vigoram mais as 
regras de convivência urbana, porque outra razão se impõe. Nela, há o 
controle direto do capital sobre a direção da cidade. A cidade de exceção, 
ao final, penetra o conjunto do tecido urbano, permitindo esconder a 
pobreza e autorizando a criminalização dessa pobreza.  

 

Dessa forma, observa-se que o que incide sobre a cidade do Rio de Janeiro é a 

tendência mundial de tomar a gestão urbana como artifício para ampliar a acumulação do 

capital, sobressaindo às questões sociais. Após este subcapítulo, pode-se concluir que em 

uma estrutura urbana fortemente marcada por uma histórica segregação socioespacial, na 

qual classes populares são excluídas ao acesso de locais valorizados e infraestruturados, o 

Estado aparece como um agente fundamental na produção desse espaço urbano 

segregado. Na maioria das vezes, interessado em criar formas que garantam a reprodução 

ampliada do capital, o processo de urbanização da cidade é acompanhado da emergência 

de certos agentes econômicos, como os incorporadores, que têm forte capacidade de 

subordinar a dinâmica urbana da cidade a seus interesses. Dessa forma, o projeto de 

reestruturação urbana da Operação Urbana Consorciada do Porto Maravilha – que, 

conforme dito anteriormente, baseia-se em uma parceria público-privada – apresenta-se 

como um objeto de análise ímpar para se estudar a dinâmica da produção e gestão do 

espaço urbano carioca. Porém, antes da apresentação do projeto em si, considera-se 

importante, mesmo que de forma resumida, mostrar uma breve retrospectiva das propostas 

de reforma urbana para a Zona Portuária do Rio de Janeiro, desde pelo menos 1983, ainda 

que todas tenham sido pouco ou não concretizadas.  

 

3.2 A Região Portuária 

 

Como visto anteriormente, o projeto de reestruturação da Região Portuária do Rio 

de Janeiro está vinculado ao Plano de Legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e, segundo as 

informações de apresentação do projeto, trata-se de uma Operação Urbana Consorciada 

que tem por finalidade promover a reestruturação local, através de um conjunto de 

intervenções, transformando a Zona Portuária em um polo atrativo para as crescentes 
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demandas corporativas, comerciais e habitacionais da cidade. O projeto será estruturado 

por meio da ampliação e requalificação dos espaços públicos da região, visando à melhoria 

da qualidade de vida de seus moradores e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica 

da área (segundo o discurso do lançamento do projeto) e promete elevar de 32 mil (CENSO 

2010) para mais de 100 mil o número de habitantes do local. Segundo o anúncio do projeto, 

 

Uma das regiões mais importantes da cidade e porta de entrada de 
visitantes que chegam pelo mar, a Região Portuária passou por décadas de 
abandono até a chegada da Operação Urbana Porto Maravilha. O projeto, 
que é um dos mais importantes legados olímpicos, simboliza a retomada de 
uma área que é berço cultural da cidade. Ao todo, 5 milhões de metros 
quadrados serão revitalizados na região (CIDADE OLÍMPICA, 2010).  

 

Conforme o mapa de distribuição das intervenções urbanas em função das 

Olimpíadas (Figura 16), pode-se observar que há uma concentração de projetos sobre a 

Região Portuária, que está sendo contemplada com um grande número de obras de 

infraestrutura, equipamentos culturais, recuperação de patrimônios e sítios históricos, dentre 

outras intervenções. 

 

Figura 16: mapa de distribuição das intervenções urbanas em função dos Jogos Olímpicos de 2016, 
na cidade do Rio de Janeiro. Região Portuária em destaque. 

 
Fonte: http://www.cidadeolimpica.com.br/. 

  

A Região Portuária da cidade do Rio de Janeiro está, pelas classificações da 

prefeitura, localizada na Área de Planejamento I (AP 1)72, a mais antiga área urbana da 

                                            
72

 Informações sobre as áreas de planejamento da cidade do Rio de Janeiro estão no documento 
elaborado pela prefeitura Plano Diretor Decenal de 1992: Subsídios para sua revisão – 2005. 
Disponível em: <http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/1653_plano 
diretor.PDF>. Acesso em: 21 jun. 2014.  
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cidade, onde se concentram alguns dos elementos que compõem o Patrimônio Paisagístico 

Cultural do Município, segundo sentencia o Plano Diretor de 1992, e é composta por quatro 

bairros: Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Caju. Foi a partir do século XVIII que se deu o 

desenvolvimento das atividades portuárias nessa região, tendo como principal justificativa a 

sua localização litorânea, estrategicamente situada em um lugar “perto, mas fora do Centro” 

(RABHA, 1994, p. 63). A geografia privilegiada, caracterizada por enseadas com bons 

ancoradouros, que eram mais abrigados que os dos arredores do Morro do Castelo, e por 

encostas não muito íngremes, também colaborava para a localização das atividades 

portuárias (LIMA CARLOS, 2010). Junto a isso, houve a transferência do mercado de 

escravos da Rua Direita (atual Rua 1º de Março) para o Cais do Valongo (imediações da 

atual Praça Mauá), transformando o local em um polo central desse tipo de comércio. Ainda, 

a área abrigava o “cemitério dos pretos novos”, onde eram sepultados os escravos recém-

chegados ao país, que não resistiam aos maus-tratos decorrentes da longa viagem. 

 

Segundo Rabha (1985), essas atividades contribuíram de forma significativa para a 

consolidação dos “usos sujos” na região. Além disso, cabe também destacar, no contexto de 

ocupação e usos da área, a construção da Cadeia do Aljube, na atual Rua do Acre, antiga 

Rua do Aljube – prisão destinada exclusivamente aos padres rebeldes e malfeitores –, que 

funcionou no período 1731-1856, e a forca, destino final dos confinados no Aljube, 

localizada na Prainha, atualmente nas imediações da Praça Mauá (LIMA CARLOS, 2010). 

Outro aspecto crucial para a configuração da região foi o surgimento do Morro da Favela 

(atual Morro da Providência), ocupado em 1897 por uma população de baixa renda formada, 

originalmente, por ex-combatentes da campanha militar de Canudos73. A proliferação de 

cortiços também passou a caracterizar a paisagem da região. Foi nessa época que surgiu 

um dos maiores e mais conhecidos da cidade, denominado Cabeça de Porco, que se 

estendia da Rua Barão de São Félix até a pedreira dos Cajueiros, no morro da Providência, 

e que foi demolido em 1893, em decorrência da construção do túnel João Ricardo. Nesse 

momento, a região já se caracterizava como um “mal necessário” à cidade, abrigando as 

atividades e a população consideradas “indesejáveis”, porém necessárias à plena 

reprodução do capital (LIMA CARLOS, 2010). 

 

                                            
73 Alguns soldados, ao regressarem ao Rio de Janeiro da Guerra de Canudos, que ocorreu no interior 
do Estado da Bahia, em 1897, estavam sem moradia e, ao não receberem o prometido soldo, 
começaram a invadir uma antiga chácara, autorizados por chefes militares a ali se instalarem, a 
despeito das autoridades municipais. A origem do termo favela surgiu após a Guerra de Canudos, 
onde ficava o Morro da Favela original, graças a uma planta conhecida como Faveleira, farta no local 
e também facilmente encontrada no morro do centro do Rio. Por extensão, o nome de favela veio a 
ser posteriormente utilizado para designar todas as zonas de habitações precárias na cidade.  
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A primeira década do século XX representa para o Rio de Janeiro uma época de 

grandes transformações urbanas. Estas visavam, dentre outros aspectos, a adaptação de 

seu centro às novas determinações econômicas e ideológicas do momento. Segundo Abreu 

(1997, p. 60), “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” não condizia mais com a importância cada vez maior da 

cidade no contexto internacional, assim como a ausência de obras suntuosas, 

proporcionavam “status” às cidades rivais platinas, como Buenos Aires. Ainda segundo o 

autor, era necessário acabar com a imagem de que a cidade era sinônimo de febre amarela 

e de condições insalubres e transformá-la em um verdadeiro símbolo de um “novo Brasil” 

(ABREU, 1997, p. 60). 

 

Nesse contexto surge a grande reforma urbana de embelezamento e saneamento74 

da cidade, além de modernizadora, proposta pelas administrações federal e distrital 

representadas pelo Presidente Rodrigues Alves e pelo prefeito do Distrito Federal, Pereira 

Passos, em 1903. As iniciativas da reforma urbana foram inspiradas na reforma de 

Haussmann realizada em Paris. As ideias trazidas da Europa apontavam para o alto grau de 

insalubridade na cidade do Rio de Janeiro e uma série de mudanças foram propostas e 

rapidamente colocadas em prática, o que demonstrava o desejo das classes dirigentes de 

retomar o controle da área central, removendo usos e pessoas vistas como indesejáveis. 

Resumidamente, a Reforma Passos – como ficou conhecida – afetou, sobretudo, o centro 

da cidade, em função da abertura e do alargamento de inúmeras vias, da criação e da 

urbanização de praças e parques e das obras de ampliação do porto em direção ao bairro 

da Saúde e adjacências.  

 

                                            
74 A falta de um sistema eficiente de saneamento básico desencadeava no Rio de Janeiro constantes 
epidemias, dentre elas febre amarela, peste bubônica e varíola. A população de baixa renda, que 
morava em habitações precárias, era a principal vítima dessas epidemias. Para lidar com o problema 
do saneamento, em novembro de 1904, foi dada ao médico sanitarista Oswaldo Cruz carta branca 
para combater as enfermidades que se proliferavam na cidade. Em uma campanha vigorosa, 
Oswaldo Cruz levou adiante a obrigatoriedade da vacinação para combater a varíola, sem ater-se 
com a contrariedade de quem fosse. A forma de operação da campanha foi o estopim para uma 
reação popular na capital, chamada de “Revolta da Vacina”. 



 

 

Figura 17: Mapa da Região Portuária do Rio 

Fonte: SIGAUD; PINHO (2000)
 

Segundo Abreu (1997), embora não relacionadas diretamente com a administração 

de Pereira Passos, por terem sido financiadas e construídas pela União, outras g

obras foram realizadas na cidade nesse período, como a construção da Avenida Central 

(atual Rio Branco), para cuja abertura foram demolidas em torno de três mil casas, muitas 

delas com famílias numerosas. Outras obras do governo federal nessa época 

construção do Porto do Rio de Janeiro e a abertura das avenidas que lhe davam acesso 

(Francisco Bicalho e Rodrigues Alves), tudo construído sobre aterro. Assim, o período 

Passos é considerado revolucionário na forma urbana carioca, que passou a con

as determinações econômicas e ideológicas da época. Além disso, a Reforma Passos foi 

igualmente importante em outros aspectos:

 

Em primeiro lugar, ela representa um exemplo típico de como novos 
momentos de organização social determinam novas funç
muitas das quais só podem vir a ser exercidas mediante a eliminação de 
formas antigas e contraditórias ao novo momento. Em segundo lugar, 
representa também o primeiro exemplo de intervenção estatal maciça sobre 
o urbano, reorganizado agora so
que não mais condizem com a presença de pobres na área mais valorizada 
da cidade 

 

: Mapa da Região Portuária do Rio de Janeiro com a demarcação das obras efetuadas na 
Reforma Passos 

Fonte: SIGAUD; PINHO (2000). 

Segundo Abreu (1997), embora não relacionadas diretamente com a administração 

de Pereira Passos, por terem sido financiadas e construídas pela União, outras g

obras foram realizadas na cidade nesse período, como a construção da Avenida Central 

(atual Rio Branco), para cuja abertura foram demolidas em torno de três mil casas, muitas 

delas com famílias numerosas. Outras obras do governo federal nessa época 

construção do Porto do Rio de Janeiro e a abertura das avenidas que lhe davam acesso 

(Francisco Bicalho e Rodrigues Alves), tudo construído sobre aterro. Assim, o período 

Passos é considerado revolucionário na forma urbana carioca, que passou a con

as determinações econômicas e ideológicas da época. Além disso, a Reforma Passos foi 

igualmente importante em outros aspectos: 

Em primeiro lugar, ela representa um exemplo típico de como novos 
momentos de organização social determinam novas funç
muitas das quais só podem vir a ser exercidas mediante a eliminação de 
formas antigas e contraditórias ao novo momento. Em segundo lugar, 
representa também o primeiro exemplo de intervenção estatal maciça sobre 
o urbano, reorganizado agora sob novas bases econômicas e ideológicas, 
que não mais condizem com a presença de pobres na área mais valorizada 
da cidade (ABREU, 1997, p. 63).  
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Segundo Abreu (1997), embora não relacionadas diretamente com a administração 

de Pereira Passos, por terem sido financiadas e construídas pela União, outras grandes 

obras foram realizadas na cidade nesse período, como a construção da Avenida Central 

(atual Rio Branco), para cuja abertura foram demolidas em torno de três mil casas, muitas 

delas com famílias numerosas. Outras obras do governo federal nessa época foram a 

construção do Porto do Rio de Janeiro e a abertura das avenidas que lhe davam acesso 

(Francisco Bicalho e Rodrigues Alves), tudo construído sobre aterro. Assim, o período 

Passos é considerado revolucionário na forma urbana carioca, que passou a condizer com 

as determinações econômicas e ideológicas da época. Além disso, a Reforma Passos foi 

Em primeiro lugar, ela representa um exemplo típico de como novos 
momentos de organização social determinam novas funções à cidade, 
muitas das quais só podem vir a ser exercidas mediante a eliminação de 
formas antigas e contraditórias ao novo momento. Em segundo lugar, 
representa também o primeiro exemplo de intervenção estatal maciça sobre 

b novas bases econômicas e ideológicas, 
que não mais condizem com a presença de pobres na área mais valorizada 
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Cabe aqui mencionar que grande parte da população que morava na área de 

abrangência da Reforma Passos viu-se forçada a morar com outras famílias, a pagar 

aluguéis altos ou a mudar-se para os subúrbios, em razão das pouquíssimas habitações 

populares construídas pelo Estado em substituição às que foram destruídas75 (ABREU, 

1997). Assim, essa intervenção constitui-se em um exemplo de como as contradições do 

espaço urbano, ao serem resolvidas, podem gerar novas contradições em relação a uma 

organização socioespacial que surge. Como ressalta Abreu (1997), foi a partir desse 

momento que os morros situados no centro da cidade, que até então eram pouco habitados 

(como o referido Morro da Favela), passam a ser rapidamente densificados, sendo a única 

alternativa a uma população pobre que precisava morar próximo ao local do emprego e, 

assim, dando origem a uma forma de habitação popular que marcaria profundamente a 

fisionomia do Rio de Janeiro. Entretanto, é importante salientar que a maioria dessa 

população que foi expulsa instalou-se nos subúrbios, contribuindo, desse modo, para a 

ocupação efetiva das freguesias suburbanas mais próximas ao centro, como o Engenho 

Novo e Inhaúma. 

 

De acordo com Abreu (1997), a intervenção direta do Estado sobre o urbano, 

caracterizada pela Reforma Passos, não só modificou definitivamente essa relação, como 

alterou substancialmente o padrão de evolução urbana que seria seguido pela cidade no 

século XX. Assim, as intervenções promovidas por Pereira Passos podem ser consideradas 

não somente um marco no processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, mas uma 

referência sobre como as transformações políticas e econômicas refletem no espaço 

urbano. Todavia, é preciso esclarecer que em se tratando de diretrizes e marcos legais para 

o planejamento urbano do Rio de Janeiro, o Plano Agache, o Plano Doxiadis, o Plano 

Urbanístico Básico (PUB) e o Plano Diretor são importantes planos estruturantes que 

incidiram sobre a Região Portuária. Sem a intenção de aprofundar, e sim contextualizar, 

segue um breve resumo desses planos, demonstrado na tabela a seguir (Tabela 6). 

  

 

 

 

 

                                            
75 Apesar de algumas características serem parecidas com as de um processo de gentrificação, 
conforme citado no capítulo 2, acredita-se que as reformas urbanas como a de Haussmann, em Paris, 
e a de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que eram do tipo “terra arrasada”, além de abrangerem 
questões políticas e econômicas, tinham como principal foco uma intervenção sanitarista, de saúde 
pública, que buscava reorganizar os espaços no sentido de higienizá-los, devido a recorrentes 
epidemias. 
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Tabela 6: Principais Planos Urbanísticos Incidentes sobre a Região Portuária do Rio de Janeiro 
 

Plano Agache  
(1930) 

Primeiro plano diretor para o Rio de Janeiro, concluído em 1930, 
foi elaborado pelo urbanista francês Alfred Agache. Enfocando, 
sobretudo, a área central como a Reforma Passos, muitas foram 
as intervenções efetuadas inspiradas nesse plano, como a 
abertura da Avenida Presidente Vargas, parte das ligações 
metroviárias existentes e túneis de ligação norte-sul. Alguns dos 
parâmetros urbanísticos definidos nesse Plano ainda regem 
parte da área central do Rio de Janeiro.  
 

Plano Doxiadis  
(1965) 

Em 1960, a capital do país é transferida para Brasília, e o antigo 
Distrito Federal do Rio de Janeiro passa à condição de Cidade-
Estado da Guanabara. Após novo grande surto de crescimento, 
tanto demográfico quanto territorial, o poder público encomenda 
outro plano diretor, realizado por um escritório grego chamado 
Doxiadis Associates. Esse plano, diferentemente do Plano 
Agache, avaliou toda a região metropolitana e propôs a 
polinucleação da cidade em comunidades hierarquizadas. 
Priorizava o abastecimento de água, que era bastante 
problemático na época, e o saneamento básico. O sistema 
rodoviário do plano tem inspirado até hoje a abertura de vias. O 
sistema viário como foco era condizente com o período de 
impulso da indústria automobilística. Tanto o Plano Agache 
quanto o Doxiadis desconsideravam a cidade real em sua base 
física existente, o que impossibilitou, em ambos os casos, sua 
completa implantação. 
 

PUB RIO 
(1977) 

A fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro em 
1975, determinou a elaboração de um novo plano, denominado 
Plano Urbanístico Básico (PUB), que ficou a cargo dos técnicos 
do recém-criado Município do Rio de Janeiro. O plano divide o 
território em seis grandes áreas de planejamento, em função de 
critérios geográficos e de compartimentação e de similaridades 
morfológicas e socioeconômicas. Trata-se de um plano de 
diretrizes, que respeitou a realidade urbana existente e inspirou 
uma série de regulamentos que, apesar de terem sofrido 
inúmeras alterações nos últimos trinta anos, ainda são válidos 
para grande parte da cidade. 
 

Plano Diretor  
(1992) 

Em 1988, a Constituição Nacional foi revista e obrigou toda a 
cidade que possuísse mais de 20 mil habitantes a ter um plano 
diretor, aprovado sob forma de lei, através de sua Câmara 
Municipal. O Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro 
foi aprovado em 1992, por meio da lei 16/92 e seria melhor 
definido com um plano de diretrizes, como o PUB RIO. O Plano 
Diretor introduziu instrumentos e recursos urbanísticos novos, 
como solo criado, urbanização consorciada, imposto progressivo 
sobre a propriedade territorial urbana e operações interligadas. 
O plano não define o zoneamento da cidade, limitando-se a 
estabelecer os limites das diversas macrozonas e analisa o 
município de forma setorial determinando políticas e programas 
referentes a Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, Habitação, 
Sistema Viário e Transportes, Serviços públicos e Equipamentos 
Urbanos, Atividades Econômicas e Patrimônio Imobiliário 
Municipal. O Plano define o Morro da Conceição como Área 
Integrada ao Patrimônio Paisagístico e Cultural, sujeita à 
proteção ambiental. 

Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA com base em SIGAUD; PINHO (2000). 
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Após a conclusão da Reforma Passos, a Zona Portuária do Rio de Janeiro, sofreu 

um processo de estagnação intensificado pela suburbanização tanto das classes médias e 

altas, que se dirigiam cada vez mais para a Zona Sul da cidade, quanto das indústrias e do 

proletariado, que se espraiavam em direção à Zona Norte e à Zona Oeste, estimulados pela 

produção estatal de conjuntos habitacionais em bairros como Realengo, Bangu e Marechal 

Hermes (FERNANDES, 2008). Desta forma, 

   

os bairros portuários ficaram, de certa maneira, à margem da cidade, no 
tempo e no espaço. [...]. Esse isolamento seria acentuado a partir de 
meados do século, devido a importantes intervenções urbanísticas 
promovidas pelo poder público. À margem até do porto, uma vez que o 
grande aterro afastou definitivamente os antigos bairros marítimos do mar, e 
as áreas aterradas nunca chegaram a se integrar realmente com as áreas 
antigas. Os elos que promoviam a ligação com a cidade iam sendo 
rompidos lentamente, isolando aos poucos os três antigos bairros portuários 
(CARDOSO et al., 1987, p. 128).  

 

Em 1970, a área central do Rio de Janeiro viveu o ápice da conjunção entre os 

processos de esvaziamento funcional, decadência física e abandono por parte do poder 

público. Pode-se dizer que na Região Portuária, o setor viário, principalmente em razão da 

construção do Elevado da Perimetral, que teve início em 1950, impactou negativamente na 

área. A solução viária, ao longo da Avenida Rodrigues Alves, projetou uma vultosa sombra, 

literal e metafórica, sobre os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, deixando-os 

abandonados, à margem dos investimentos públicos. Entretanto, em meados da década de 

1980, o quadro começa a reverter, pelo menos no tocante à postura do poder público em 

relação a essa área da cidade. Segundo Guimarães (2014), após a criação do Projeto 

Corredor Cultural do Centro76 é que começam as propostas de patrimonialização da Zona 

Portuária. Nessa ocasião houve um amplo movimento popular em favor da preservação da 

região como reação à proposta urbanística, apresentada pela Associação Comercial do Rio 

de Janeiro, de transformá-la em um polo exportador de produtos, aumentando as atividades 

ligadas ao comércio, à indústria e à movimentação portuária.  

 

Dessa forma, em 1983, a Associação dos Moradores da Saúde promoveu a I 

Quinzena de Debates sobre o Bairro da Saúde, para discutir a importância histórica, 

arquitetônica, cultural e residencial do bairro – quando se viram ameaçados de remoção em 

massa. Uma vez mobilizados, pressionaram a prefeitura a fim de que fossem desenvolvidos 
                                            
76 O Projeto Corredor Cultural do Centro, que iniciou em 1979, foi criado pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro objetivando a preservação e a revitalização urbana do Centro Histórico da cidade, resultando 
na patrimonialização de cerca de 1.600 edificações e na valorização do estilo de vida entendido como 
típico do local. Os imóveis preservados encontravam-se na Lapa, no Passeio Público, na Cinelândia, 
na Carioca, na Praça Tiradentes, no Largo de São Francisco, na Saara e na Praça XV (GUIMARÃES, 
2014). 
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projetos com objetivos de conservar o local. Reunindo órgãos relacionados com a 

preservação ambiental das esferas municipal, estadual e federal, esse movimento resultou 

na criação do Projeto SAGAS77 (Saúde, Gamboa e Santo Cristo). Entretanto, os efeitos da 

decretação do Projeto não se limitaram à alteração da legislação patrimonial vigente na 

região. Segundo Guimarães (2014, p. 30),  

 

ao classificar bens e logradouros como “históricos” e “culturais”, essa área 
de proteção demarcou as fronteiras de uma nova modalidade de 
intervenção para a Zona Portuária, indicando quais espaços eram alienáveis 
e quais, em contrapartida, poderiam ser transformados ou vendidos. 

 

Em conformidade ao interesse despertado para uma área que, durante anos foi 

esquecida, entre 1983 e 2001, foram sete os planos elaborados para a transformação do 

porto ou da zona portuária como um todo78. O último plano, denominado “Porto do Rio79”, foi 

desenvolvido no governo do prefeito César Maia, que já representava fortemente um modelo 

de governança urbana empreendedorista, através de mecanismos de parcerias público-

privadas, com intuito de inserir a cidade do Rio de Janeiro no circuito internacional das 

cidades mundiais. As propostas80 do projeto “Porto do Rio” eram muito semelhantes às 

                                            
77 Como desdobramento da mobilização em torno do projeto SAGAS, a Lei Municipal n. 971, de 4 de 
maio de 1987, instituiu a Área de Proteção Ambiental (APA) dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo 
Cristo. O Decreto Municipal n. 7.351, de 14 de janeiro de 1988, regulamentou a lei anterior, e suas 
principais atribuições eram: a manutenção das características consideradas importantes na ambiência 
e identidade cultural da área; preservação dos bens culturais que apresentem características 
morfológicas típicas e recorrentes na área; estabelecimento de critérios para novos gabaritos; prévia 
aprovação para demolições e construções; criação de um escritório técnico, para fiscalização e 
acompanhamento das intervenções. 
78 Dentre esses programas estão: Plano de Desenvolvimento Urbano da Retaguarda do Porto do Rio 
de Janeiro (1989), Proposta de Revitalização da Área Portuária da Gamboa (1991), Projeto de 
Estruturação Urbana da Área Portuária e AEIU da Zona Portuária (1992), Programa Nacional de 
Revitalização de Áreas Portuárias e Projeto Píer Mauá (1993), Projeto Cidade Oceânica do Rio de 
Janeiro – Centro Internacional da Água e do Mar (1994), Porto do Rio: Plano de Recuperação e 
Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro (2001-2006), Programa Nacional de Reabilitação 
de Áreas Urbanas Centrais e Grupo de Trabalho Interministerial para a Região Portuária do Rio de 
Janeiro (2003). Para informações sobre os planos, ver: DINIZ, N. Da emergência do imaginário da 
revitalização ao Porto Maravilha. Rio de Janeiro, UFRJ, 2013. 
79 O Porto do Rio: Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro foi 
desenvolvido, entre 2001 e 2006, pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP). De 
acordo com o discurso presente no plano, a revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro 
“representaria o passaporte estratégico, que permitiria referendar sua inserção no circuito 
internacional das cidades mundiais” (PCRJ, 2001, p. 7). 
80 Dentre as propostas do “Porto do Rio” de intervenções de infraestrutura e urbanização dos espaços 
públicos, sobressaíram aquelas referentes aos programas Rio-Cidade e Favela-Bairro. Além disso, 
conceberam-se projetos relacionados à construção do Binário do Porto e da conexão Porto-Central, à 
recuperação das galerias pluviais dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, à Ciclovia MAM-
Mauá e ao tratamento paisagístico do Elevado da Perimetral. Quanto às propostas de reconversões 
em parceria envolveriam o retrofit de prédios notáveis, tais como o edifício A Noite, o antigo Terminal 
Rodoviário Mariano Procópio, o Palacete Dom João VI, dentre outros. Quanto aos projetos especiais, 
previam a construção de grandes equipamentos urbanos, como a Vila Olímpica da Gamboa, a Cidade 
do Samba e o Museu Guggenheim (DINIZ, 2013). A Vila Olímpica da Gamboa e a Cidade do Samba 
foram construídas, sendo essa última implantada com a justificativa de oferecer melhores instalações 
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propostas do Projeto Porto Maravilha. Entretanto, naquele momento não havia a necessária 

identificação política entre as três esferas de governo (federal, estadual e municipal), o que 

esbarrava na existência de questões fundiárias que impediam sua concretização, pois 

aproximadamente 60% dos terrenos da Região Portuária pertenciam à União81. De acordo 

com Diniz (2013), outros fatores, como a prioridade dada pelos incorporadores imobiliários à 

Barra da Tijuca e à Zona Sul, fizeram com que os projetos do “Porto do Rio” não fossem 

realizados, além da decisão explícita do ex-prefeito César Maia de não executar o plano, 

após ter o projeto do Museu Guggenheim, no píer Mauá “empacado” na justiça. Como um 

último, mas importante fator decisivo para a concretização do projeto no momento atual está 

a articulação com os Jogos Olímpicos de 2016, megaevento responsável por significativo 

aporte de recursos advindos dos setores privados e das outras esferas de governo, 

principalmente a federal. Em uma controversa entrevista concedida ao jornal “O Globo”, em 

maio de 201482, o prefeito Eduardo Paes, deixa claro que as Olimpíadas servem como um 

catalisador para alavancar o projeto de renovação do Porto: 

 

Quando eu provoquei, no final de 2009, para trazermos várias coisas das 
Olimpíadas para o Porto, o que eu queria era fazer com que o projeto de 
revitalização, que ainda estava no forno, pudesse se viabilizar. Para ele sair 
do forno, eu precisava de um ativismo estatal para que ele pudesse andar. 
De 2010 para cá, nós conseguimos fechar a operação do Porto, vender 
todas as Cepacs (Certificados de Potencial Adicional de Construção) e 
pagar todas as obras necessárias daquela PPP (Parceria Público-Privada). 
E hoje é o lugar da cidade onde mais tem especulação imobiliária, mais do 
que a Barra, e graças a Deus é assim. Ali há empresas grandes se 
estapeando para pegar terrenos e fazer empreendimentos (PAES, 2014).  

 

Assim, a Região Portuária do Rio de Janeiro, importante área que guarda muitas 

histórias da origem e do desenvolvimento da cidade e que possui propostas para sua 

revitalização desde os anos 1980, desenvolvidas por múltiplos atores83, parece agora ter 

uma nova e mais concreta oportunidade para sua reestruturação. Com o slogan “o sonho 

que se transforma em realidade”, o Projeto Porto Maravilha é, atualmente, a maior Operação 

Urbana Consorciada em execução no Brasil e visa melhorar a qualidade de vida de seus 

                                                                                                                                        
às Escolas de Samba, mas ainda com o propósito – menos explícito – de encenar espetáculos de 
samba aos turistas estrangeiros. Já o Museu Guggenheim, com orçamento de R$ 705 milhões, 
assinado pelo arquiteto francês Jean Nouvel, enfrentou resistência popular, artística e parlamentar, 
que inviabilizou a execução do projeto. 
81 Ao firmar a parceria entre o governo federal, estadual e municipal para a realização do Projeto 
Porto Maravilha, a União cedeu ao município parte das terras que pertenciam à Companhia Docas do 
Rio e diversas alterações legais foram feitas visando à viabilização da execução do projeto. 
82 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/olimpiadas-tem-que-servir-para-melhorar-lugares-da-
cidade-diz-eduardo-paes-11907485>. Acesso em: 23 mar. 2014 
83 Como o Estado – em seus três níveis de governo –, a iniciativa privada, as associações 
profissionais, de classe e de moradores, sendo que cada uma dessas iniciativas ou não alcançaram 
seus objetivos ou o fizeram de maneira limitada. 
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atuais e futuros moradores, além da sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região. 

Assim, de acordo com os objetivos já mencionados na introdução, o Projeto Porto Maravilha 

é o objeto de estudo deste trabalho e será descrito no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 4  
 

O estudo de caso  
 

O capítulo 4 apresenta a descrição e a análise do objeto de estudo dessa pesquisa: o 

Projeto Porto Maravilha.  Ainda, faz uma retrospectiva histórica da evolução urbana do 

bairro da Saúde e do Morro da Conceição, objetivando compreender as dinâmicas e as 

particularidades do local. Por último apresenta o percurso escolhido para a análise do 

estudo de caso. 
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4.1 Seleção do Objeto de estudo: Projeto Porto Maravilha  

 

Conforme mencionado, o Projeto Porto Maravilha localiza-se na Zona Portuária da 

cidade do Rio de Janeiro. Em um ponto estratégico da cidade, a área fica próxima ao 

Aeroporto Santos Dumont (2 km) e ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (11 km), além do 

Terminal Marítimo de Passageiros, da Rodoviária Novo Rio e de importantes acessos e 

pontos turísticos da cidade (figura 18).  

 

Figura 18: Localização do Projeto Porto Maravilha 

      . 
Fonte: elaboração da autora e http://www.cidadeolimpica.com.br/. 

 

O projeto teve início, oficialmente, com a homologação – em consonância com o 

Estatuto da Cidade – da Lei Complementar nº 101, de 23 de novembro de 200984, que criou 

e delimitou a Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio de Janeiro e 

instituiu a Operação Urbana Consorciada da região do Porto do Rio de Janeiro (OUCPRJ), 

com autoria assinada pelo poder executivo municipal. A implementação do projeto começou 

no ano de 2010 e tem por finalidade promover a reestruturação urbana da AEIU, por meio 

da “ampliação, articulação e requalificação dos espaços livres de uso público da região do 

                                            
84 Lei Municipal Complementar n˚ 101/2009. Disponível em: 
<http://www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil/Arquivos/PDF/LC101M.PDF>. Acesso em: 20 mar. 2014. 
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Porto, visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros moradores, e à 

sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região” (Lei Complementar nº 101/2009, 

art. 2°). 

 

Ainda, o artigo 2° da Lei 101/2009 define os princípios que norteiam o 

planejamento, a execução e a fiscalização da OUCPRJ: i) a priorização do transporte 

coletivo sobre o individual; ii) a valorização da paisagem urbana, do ambiente urbano e do 

patrimônio cultural material e imaterial; iii) o atendimento econômico e social da população 

diretamente afetada; iv) a promoção do adequado aproveitamento dos vazios urbanos ou 

terrenos subutilizados ou ociosos; v) a integração da área com a Área Central e o estímulo 

ao uso residencial; vi) a transparência do processo decisório e o controle com representação 

da sociedade civil; e vii) o apoio à regularização fundiária urbana nos imóveis de interesse 

social (RIO DE JANEIRO, 2009). Além disso, as diretrizes do Porto Maravilha destacam, 

entre outras questões, os usos concomitantes portuário, residencial, comercial, de serviços, 

cultural e de lazer; investimentos em infraestrutura e reurbanização; atividades de transporte 

marítimo de passageiros; promoção de habitação de interesse social; melhoramentos nas 

áreas de especial interesse social; atividades de geração de emprego e renda na região; 

sustentabilidade da população residente e reconhecimento das comunidades tradicionais. 

Por meio da Lei 101/2009 também são definidas as principais intervenções da OUCPRJ, 

expostas na Tabela 7, a seguir. 

 

Tabela 7: conjunto das principais intervenções da OUCPRJ 

1. Reurbanização de vias existentes, implantação de novas vias e trechos de 
ciclovia, considerando pavimentação, drenagem, sinalização viária, iluminação 
pública e paisagismo, arborização de calçadas e construção de canteiros, 
contendo uma extensão aproximada de quarenta quilômetros de logradouro e 
com uma área aproximada de novecentos mil metros quadrados. 

2. Recuperação, ampliação e implantação de novas redes: coleta e destinação final 
de esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, abastecimento de água, 
energia elétrica e telefonia, gás encanado, além de sistema de melhoria da 
qualidade das águas do Canal do Mangue. Obras essas concatenadas com a 
abrangência das intervenções apontadas no item 1. 

3. Implantação de nova via – Via Trilhos entre a Avenida Rodrigues Alves e a 
Avenida Venezuela, paralela a ambas, com aproximadamente quinhentos e vinte 
metros de extensão, ligando a Avenida Barão de Tefé à Rua Silvino Montenegro. 

4. Implantação de uma via de mão dupla com canteiro central para absorver o 
tráfego local, com extensão aproximada de dois mil e seiscentos metros, incluindo 
a criação de trecho entre a Rua Silvino Montenegro e a Rua Rivadávia Correia, de 
quinhentos e vinte metros, e alargamento das ruas da Gamboa, Equador e 
General Luís M. de Morais, correspondendo a mil e setecentos metros. 
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5. Construção de túnel sob o Morro da Saúde com duas galerias, sendo uma com 
aproximadamente sessenta metros de comprimento e dez metros e cinquenta 
centímetros de largura e outra com extensão aproximada de quarenta metros e 
dez metros e cinquenta centímetros de largura, para a passagem de nova via de 
mão dupla referida no item 4. 

6. Construção do túnel de acesso à Zona Portuária com aproximadamente 
oitocentos e oitenta metros de extensão, paralelo ao túnel que substituirá o 
Elevado da Perimetral até o trecho sob a Praça Mauá e de onde seguirá por sob o 
atual prédio da Polícia Federal até retornar à superfície na futura Via Trilhos. 

7. Construção de duas rampas, mediante execução de estrutura e iluminação 
pública ligando o viaduto do Gasômetro ao Santo Cristo, na altura da atual 
Rodoviária Novo Rio, sendo uma com aproximadamente duzentos e cinquenta e 
cinco metros de comprimento e oito metros de largura e outra com 
aproximadamente cento e sessenta e cinco metros de comprimento e oito metros 
de largura. 

8. Previsão de espaço para futura implantação de sistema de transporte público de 
média capacidade – VLT. 

9. Ampliação do túnel existente sob o Morro da Providência para implantação de 
sistema de transporte público de média capacidade, mediante execução de 
pavimentação, abertura e iluminação, com galeria de aproximadamente duzentos 
e quinze metros de extensão e dez metros e cinquenta centímetros de largura. 

10. Demolição do Elevado da Perimetral, com a remoção da estrutura existente no 
trecho compreendido entre o prédio do Arsenal da Marinha e a Avenida Francisco 
Bicalho, com extensão aproximada de quatro mil metros. 

11. Construção de túnel em substituição ao Elevado da Perimetral partindo das 
proximidades do prédio do Arsenal da Marinha, passando sob a Praça Mauá e Av. 
Rodrigues Alves, até a altura do Armazém 5. 

12. Implantação de mobiliário urbano, tais como abrigos para pontos de ônibus, 
lixeiras, totens informativos, painéis informativos, cabines de acesso à internet, 
bancos de praças, relógios de rua, bancas de jornal, quiosques de praia, 
quiosques de venda de flores, cabines para banheiros públicos e bicicletários em 
uma área aproximada de cinco quilômetros quadrados. 

13. Construção de nova sede da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 

14. Implantação dentro do perímetro da Operação Urbana Consorciada do sistema 
cicloviário da Área Portuária, a partir da conexão MAM-Praça Mauá viabilizando o 
acesso cicloviário do Cais do Porto ao final do Leblon. 

Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA a partir da Lei 101/2009 (RIO DE JANEIRO, 2009). 
 

O Projeto Porto Maravilha tem como limites85 as Avenidas Presidente Vargas, 

Rodrigues Alves, Rio Branco e Francisco Bicalho (Figura 19). A Região Portuária é 

composta pelos bairros Caju, Gamboa, Santo Cristo e Saúde, e conforme citado 

anteriormente, faz parte da Área de Planejamento I. A Operação Urbana Consorciada do 

                                            
85 Limites detalhados e mapa oficial disponíveis na Lei Municipal Complementar n˚ 101/2009. 
Disponível em: <http://www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil/Arquivos/PDF/LC101M.PDF>. Acesso em: 
20 mar. 2014. 
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Porto do Rio de Janeiro abarca os bairros completos da Saúde, Santo Cristo e Gamboa, e 

atinge parcialmente os bairros da Cidade Nova, São Cristóvão, Caju e Centro. 

Figura 19: Delimitação da área de intervenção do Projeto Porto Maravilha 

 
Fonte: http://portomaravilha.com.br/web/sup/OperUrbanaApresent.aspx. 

 

Segundo dados do Censo do IBGE de 2010, a AEIU (Área de Especial Interesse 

Urbanístico) do Porto possui 30.094 habitantes, o que corresponde a 0,5% da população da 

cidade do Rio de Janeiro, sendo considerada a região com menor densidade populacional 

da cidade. A intenção do projeto é elevar esse número para mais de 100 mil habitantes no 

local (PORTO MARAVILHA). A área de intervenção, que ocupa 489 hectares, é comparável 

aos bairros de Copacabana (410 ha), de Botafogo (480 ha) ou ao Centro (572 ha), segundo 

prospecto da OUCRP (Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de 

Janeiro). Dos aproximadamente 5 milhões de m² da área, 3,8 milhões compõem a Área de 

Proteção do Ambiente Cultural dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo (APAC 

SAGAS), que inclui os Morros da Conceição, do Livramento, da Providência e do Pinto. 

Registros apontam que o SAGAS emoldura, pelo menos, 1.500 imóveis de valor histórico e 

arquitetônico na região, sendo a maioria deles privados e subaproveitados – muitos, em 

ruínas. Da área restante de 1,2 milhões de m², 75% é ocupada por imóveis de órgãos e 

empresas estatais, sendo que a Companhia Docas do Rio de Janeiro (Docas-RJ) é a 

detentora da maior parcela de imóveis. Concentram-se também na área, imóveis tombados 

e/ou preservados.  

Como dito anteriormente, a Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha faz 

parte do Plano de Legado Urbano e Ambiental das Olimpíadas Rio 201686 (Figura 20) e é 

                                            
86 O Plano de Legado Urbano e Ambiental Rio 2016 é um documento produzido pelo Comitê Especial 
de Legado Urbano (CELU), constituído por decreto nº 29.398/08, sob coordenação da Gerência de 
Macroplanejamento (GMP) da Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano (CGPU) do Município 
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considerada a maior Operação Urbana Consorciada em execução no Brasil, neste 

momento. A operação é amparada por uma série de instrumentos jurídicos que modificam 

as normas até então vigentes, integral ou parcialmente, por um período determinado, ou 

não, conforme convenha para a eficiência do projeto. Desta forma, cada detalhe do Porto 

Maravilha foi antecedido por leis, resoluções, decretos, legislações e instruções. 

 

Figura 20: Publicação do Plano de Legado Urbano e Ambiental das Olimpíadas Rio 2016 

  
Fonte: Plano de Legado Urbano e Ambiental Rio 2016. 

 

Instituída pela Lei Complementar nº 102, de 23 de novembro de 200987, o poder 

executivo municipal foi autorizado a constituir uma pessoa jurídica, sob a forma de 

sociedade por ações, na modalidade de sociedade de economia mista, que criou a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP88. 

Controlada pelo município, a CDURP tem por objetivo, promover o desenvolvimento da 

Região do Porto do Rio de Janeiro, enquanto Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU). 

Em termos mais populares, trata-se de uma empresa de natureza mista, pública e privada, 

criada para gerir a Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, sendo responsável pela 

articulação entre os demais órgãos públicos e privados. Entre outras coisas, a CDURP fica 

responsável pela prestação de contas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e por 

participar da aprovação de empreendimentos imobiliários em conjunto com técnicos da 

                                                                                                                                        
do Rio de Janeiro. Decreto nº 29.398/08. Disponível em: 
<http://www.ademi.org.br/article.php3?id_article=26361&recalcul=oui>. Acesso em: 25 mar. 2014. 
Plano de Legado Urbano e Ambiental Rio 2016. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/exibeconteudo?article-id=138922>. Acesso em: 25 mar. 2014. 
87 Lei Municipal Complementar n˚ 102/2009. Disponível em: 
<http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/2ed241833abd7a5b8325787100687ecc/e1cd
bddd8d118e66032577220075c7dc?OpenDocument>. Acesso em: 20 mar. 2014. 
88 A CDURP possui sede na Rua Sacadura Cabral, no bairro da Saúde, conforme será exposto mais 
adiante na pesquisa. Apresentação da CDURP está no endereço eletrônico do Projeto Porto 
Maravilha: http://portomaravilha.com.br.  
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Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), além de disponibilizar terrenos em sua área de 

atuação para o mercado (Figura 21

 

Figura 21: Esquema dos “três pilares” da CDURP.

Fonte: http://portomaravilha.com.br/web/sup/OperUrbanaApresent.aspx

 

Assim, se antes o poder público era o executor da administração urbana, neste 

novo arranjo ele tem co-responsabilidade. 

fenômeno controverso no que tange à função de cada parte envolvida na companhia 

responsável pela gestão portuária, afinal, pode haver diversos interesses envolvidos. De 

uma maneira ou de outra, é sintomático o quanto a so

importante, porém menos decisivo nesse processo. Entretanto, mesmo admitindo uma 

qualidade questionável da participação da sociedade civil, o processo é legal e democrático. 

Partindo dessa premissa, por meio de uma Comissão Espe

a Concessionária Porto Novo S.A.

de obras na Região Portuária. A Concessionária Porto Novo S.A. é uma sociedade anônima 

fechada, formada em novembro de 2010, através da

Rio de Janeiro para a parceria público
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Engenharia. A Porto Novo deu início às suas at

na segunda quinzena de junho de 2011, e pelos próximos 14 anos ficará incumbida dessa 

função. 

 

                                            
89 Para mais informações sobre a Concessionária Porto Nov
Acesso em: 20 mar. 2014. 
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Figura 22: Parceria público-privada da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha 

 

 
Fonte: http://portomaravilha.com.br/web/sup/OperUrbanaApresent.aspx. 

 

A CDURP fica ainda responsável por gerir os recursos do projeto, que está dividido 

em duas fases. A primeira fase, já executada, foi financiada com recursos dos governos 

federal e municipal, na ordem de R$ 840 milhões (PORTO MARAVILHA, 2013). As 

intervenções incluíram, entre outras obras, a construção de redes de água, esgoto e 

drenagem nas avenidas Barão de Tefé, Venezuela e Rua Sacadura Cabral, a urbanização 

do Morro da Conceição, a restauração dos Jardins Suspensos do Valongo e dos Cais do 

Valongo e da Imperatriz, o início da construção de túneis, como o da Saúde e o do Binário, 

as fundações do Museu do Amanhã, além do redimensionamento de redes de 

telecomunicação e iluminação pública. Na ocasião da inauguração da primeira fase das 

obras do Projeto Porto Maravilha, no dia 1º de julho de 2012, o prefeito Eduardo Paes foi 

acompanhado na cerimônia por um ator caracterizado como Pereira Passos90 (Figura 23), 

                                            
90 Em reportagem do site do jornal “O Globo”, intitulada “Em campanha, Paes tenta vincular sua 
imagem às transformações feitas por Pereira Passos”, é informado que “por pouco, o prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, não inaugurou a primeira fase das obras da Zona Portuária, no dia 1º, fantasiado — 
com roupas de época — de ex-prefeito Francisco Pereira Passos. A ideia era incorporar, de forma 
teatral, o espírito do responsável pela maior reforma urbana já vista no Rio. Aconselhado por 
assessores e a poucos dias do início da campanha eleitoral, Paes, candidato à reeleição, desistiu da 
ideia. Coube a um ator a tarefa de representar o ex-prefeito”. Disponível em: 
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prefeito da cidade no início do século XX, que efetuou uma reforma urbanística de grandes 

proporções no centro do Rio de Janeiro entre os anos de 1903 e 1906, já demonstrada no 

capítulo anterior. O evento ocorreu no Jardim Suspenso do Valongo, que foi projetado pelo 

paisagista Luiz Rey na gestão de Pereira Passos e que tinha sido recém-restaurado através 

do Projeto Porto Maravilha. 

 

Figura 23: Ator fantasiado com as vestimentas utilizadas por Pereira Passos e o prefeito Eduardo 
Paes 

 
Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/em-campanha-paes-tenta-vincular-sua-imagem-as-transformacoes-
feitas-por-pereira-passos-5433676. 

 

Na segunda fase, há a previsão da reurbanização de 70 km de vias, finalização de 

novas redes do sistema de água e esgoto, construção de vias e ciclovias, entre outros, com 

investimento de aproximadamente R$ 7,2 bilhões (PORTO MARAVILHA, 2013). Os 

recursos para essa fase são alcançados através da venda de CEPACs (certificados de 

potencial adicional de construção), considerado o instrumento mais engenhoso e polêmico 

da operação, entretanto, peça essencial da parceria entre o poder público e a iniciativa 

privada. Trata-se da comercialização da autorização de aumento do potencial construtivo, 

além do qual está regulamentado para a região91. São títulos mobiliários regulados pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), negociados no mercado por meio de leilão.  

                                                                                                                                        
<http://oglobo.globo.com/rio/em-campanha-paes-tenta-vincular-sua-imagem-as-transformacoes-
feitas-por-pereira-passos-5433676>. Acesso em: 28 maio 2014. 
91 O artigo 5° da Lei 101/2009 alterou o Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro, de 1992, 
incluindo entre seus instrumentos a Operação Urbana Consorciada – além da Outorga Onerosa do 
Direito de Construir e de Alteração de Uso de Solo, da Cessão ou Transferência do Direito de 
Construir, do Direito de Superfície e do Direito de Preempção. O artigo 5° também estabeleceu 
índices de aproveitamento do terreno diferenciados na área da OUCPRJ e admitiu usos não 
permitidos para o local, mediante pagamento de contrapartida, na forma da Outorga Onerosa de 
Alteração de Uso. A outorga onerosa é comercializada através dos CEPACs. Todavia, esses 
certificados não podem ser utilizados nas áreas de morro e franjas de morro, nem na área de 
preservação do Projeto SAGAS. 
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Em solenidade no dia 30 de setembro de 2010, a Caixa Econômica Federal, o 

Ministério do Trabalho e a Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram um acordo de 

investimentos para a reestruturação urbana da Região Portuária do Rio de Janeiro. O 

acordo assinado dizia respeito à autorização do Conselho Curador do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) para aplicação dos recursos do FGTS (cerca de R$ 3,5 

bilhões) na Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha. Com o objetivo de financiar a 

Operação e atender às condições de contrato da parceria público-privada, foi criado o Fundo 

de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FIIPM). Tal fundo foi a parte ofertante do Leilão 

Público do CEPAC da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha. Na figura 24, pode-

se observar a modelagem institucional financeira elaborada para a apresentação do Projeto 

Porto Maravilha. 

 

Figura 24: modelagem institucional financeira para o Projeto Porto Maravilha. 

 
Fonte: http://portomaravilha.com.br/web/sup/OperUrbanaApresent.aspx. 
 

 

A CEPAC da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha foi comercializada no 

módulo Plataforma Eletrônica – Negociação por Leilão, junto à CETIP S.A. – balcão 

organizado de ativos e derivativos, em um lote único, indivisível, composto por 6.436.722 

(seis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e dois) CEPACs. O valor 

mínimo de oferta foi de R$ 3.508.013.490,00 (três bilhões, quinhentos e oito milhões, treze 

mil e quatrocentos e noventa reais), com o preço unitário mínimo inicial de R$ 545,00 

(quinhentos e quarenta e cinco reais). A oferta foi coordenada pela Oliveira Trust 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. No dia 13 de junho de 2011, foram 

vendidos por R$ 3,5 bilhões (R$ 3.508.013.490,00), em lote único, todos os Certificados de 
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Potencial Adicional de Construção (CEPAC) da região do porto do Rio de Janeiro. O 

comprador foi a Caixa Econômica Federal, administradora do Fundo de Investimento 

Imobiliário Porto Maravilha, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

responsabilizando-se por sua alienação e pela transferência dos recursos à CDURP, que, 

por sua vez, paga as obras e os serviços prestados pela Concessionária Porto Novo. Na 

prática, os riscos da OUC Porto Maravilha foram assumidos pelo Estado, e não pelos 

investidores e proprietários. 

 

Figura 25: Esquema ilustrativo do aumento do potencial construtivo pela aquisição de CEPACs 

 
Fonte: http://portomaravilha.com.br/web/sup/OperUrbanaApresent.aspx. 

Figura 26: Esquema sobre o funcionamento do CEPAC

Fonte: http://portomaravilha.com.br/web/sup/OperUrbanaApresent.aspx. 
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Sobre a destinação da soma arrecadada com a negociação das CEPACs, ficou 

estabelecido que será integralmente revertida para o pagamento das despesas da Operação 

Urbana. Enquanto esse recurso não for efetivamente utilizado, será aplicado em títulos 

públicos federais ou quaisquer outros investimentos de baixo risco, com o objetivo de 

manter o seu valor real. Em conformidade com o artigo 36 da Lei Complementar Municipal 

nº 10192, o percentual de 3% dos CEPACs será destinado para a área de preservação do 

Patrimônio Material e Imaterial da região. Também alinhado ao ideal de valorização e 

investimento cultural e turístico na área, o AquaRio, a Pinacoteca, o Museu de Arte do Rio 

(MAR) e o Museu do Amanhã ficam isentos da compra de CEPACs. Detalhes como esses 

demonstram o quanto o projeto se ancora no setor cultural, de entretenimento, turismo e 

lazer – fato que será evidenciado no Capítulo 5, especificamente no subcapítulo 5.2.4, sobre 

os resultados da variável cultural. 

 

Cabe aqui ressaltar que a inspiração para o Projeto Porto Maravilha advém, 

segundo suas diretrizes, de planos urbanísticos das áreas portuárias de São Francisco 

(EUA), Nova Iorque (EUA), Baltimore (EUA), Roterdã (Holanda), Buenos Aires (Argentina) e, 

especialmente, Barcelona (Espanha). Segundo o Estudo de Impacto de Vizinhança da 

OUCPRJ, ao recuperarem suas áreas portuárias degradadas, essas cidades dinamizaram 

suas economias e ganharam mais um ponto de interesse turístico. Para o prefeito Eduardo 

Paes (2010, p. 5), “o porto do Rio está prestes a se transformar em um novo paradigma para 

o país, dessa vez integrado ao movimento das cidades mundiais”. Para isso, destacam-se 

as “vocações” da Região Portuária, ressaltando as características históricas, geográficas, 

culturais, estéticas e simbólicas como atributos que potencializam a reestruturação urbana 

almejada. O imaginário que molda o Porto Maravilha expressa tanto alusões ao novo quanto 

à valorização do passado e de tradições locais, conforme será demonstrado mais adiante na 

pesquisa. A inserção de novas formas, usos e funções segue a tendência de reprodução 

das experiências internacionais citadas, assim como a produção de marcos especiais de 

distinção (HARVEY, 2005), através de projetos-âncora, como o Museu do Amanhã e o 

Museu de Arte do Rio (MAR). 

 

O Projeto Porto Maravilha traz consigo aspectos positivos e negativos e, por conse-

guinte, um desafio: evitar que esses investimentos públicos e privados se transforme em um 

                                            
92 Lei Complementar Municipal nº 101, art. 36, § 7° Um mínimo de três por cento do valor auferido 
pela venda de CEPACs será destinado, na forma da regulamentação, à recuperação do Patrimônio, 
na área da OUC, podendo, para essa exclusiva finalidade, ser investido também na vizinha área do 
Projeto SAGAS, instituído pela Lei n.° 971, de 4 de maio, de 1987 e regulamentado pelo Decreto n° 
7.351, de 14 de janeiro de 1988. Disponível em: 
<http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/legislacao/leis-complementares/LC101_-
_23112009.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2014. 
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ciclo de exclusão social, com a remoção (ainda que por indução involuntária) dos habitantes 

tradicionais do território, e por extensão, dos valores e hábitos socioculturais que serviram 

de base para a construção da identidade histórica da região. Este contexto evidencia a 

necessidade de adoção de políticas públicas específicas, com o objetivo de reduzir as 

“desvantagens relativas” que os moradores e comerciantes tradicionais têm (e/ou terão) em 

relação ao perfil dos novos habitantes que estão sendo estimulados a migrar para a Região 

Portuária. Entretanto, é necessário ressaltar que na Lei 101/2009, que estabelece os 

princípios e as diretrizes para a OUCPRJ, não são determinados os mecanismos para que 

essas diretrizes sejam concretizadas. Nesse sentido, quanto à promoção da habitação de 

interesse social e à regularização fundiária, Cardoso (2013, p. 72-73) afirma que:  

 

Tais princípios e diretrizes não encontram equivalência prática e 
observância legal no Programa Básico da OUC, uma vez que o mesmo 
apenas define um conjunto de intervenções físicas de obras e projetos 
viários e de insfraestrutura urbana sem qualquer previsão de componente 
ou programa claramente definido e orientado para a produção de habitação 
de interesse social, através do aproveitamento dos vazios urbanos 
existentes na área de intervenção, notadamente dos imóveis e terrenos 
públicos. Da mesma forma não são previstas ações de recuperação e 
regularização de imóveis ocupados por população de baixa renda na região. 
Fora do Programa Básico, em materiais de divulgação da OUC, como 
boletins informativos e/ou produção de materiais de apresentação 
audiovisual, há a veiculação da produção de aproximadamente 500 
unidades habitacionais através do Programa Novas Alternativas da 
Prefeitura do Rio. Nada além disso. Tal elemento contribui, inclusive, para o 
questionamento sobre as bases sociais em que se apoia a projeção do 
aumento populacional para a região. Ora tal projeção é anunciada para cem 
mil moradores, conforme divulgado no informativo “Porto Maravilha”, nº2 
(CDURP, julho de 2010) ora os cálculos triplicam essa previsão e anunciam 
um aumento esperado de aproximadamente trezentos mil moradores, 
conforme previsto pelo Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da OUC do 
Porto do Rio. Importa observar que nenhuma das projeções parece contar 
com a participação significativa dos segmentos de baixa renda já residentes 
na área da OUC, nem com a participação futura de novos segmentos 
sociais de baixa renda vindos de outras localidades do Rio de Janeiro à 
procura de habitação de interesse social no centro da cidade.  

 

Assim como expõe a autora, de fato, não constam medidas efetivas de produção 

habitacional de interesse social ou de regularização fundiária nos artigos 29, 30 e 31 da Lei 

101/2009, correspondentes ao Programa de Atendimento Econômico e Social da população 

afetada. Em agosto de 2011, foi lançado o programa Porto Maravilha Cidadão93, com o 

intuito de requalificar com inclusão e participação social e preparar as pessoas da região, 

para as novas oportunidades decorrentes das transformações em curso na área. Em 

parceria com outros órgãos do poder público, organizações sociais e setor privado, as linhas 

de ação contemplariam o diálogo com a população, ações de apoio ao micro e pequeno 

                                            
93 Para mais informações, ver <http://www.portomaravilha.com.br/porto_cidadao>. 
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empresário, apoio a programas de habitação, geração de empregos e educação para a 

cidadania. Junto ao Programa Porto Maravilha Cidadão, foi criado o Programa Porto 

Maravilha Cultural94, com o objetivo de valorizar e resgatar o patrimônio da Região Portuária, 

por meio da preservação e valorização da memória e da recuperação e restauro material do 

patrimônio artístico e arquitetônico da região, dentre outras linhas de ação95 (PORTO 

MARAVILHA, 2011). Entretanto, mesmo sendo consideradas como parte do Programa de 

Atendimento Econômico e Social da população afetada, tais iniciativas não possuem a 

amplitude e os recursos das intervenções prioritárias do Projeto Porto Maravilha e atendem 

somente a alguns princípios e diretrizes, como a proteção ao patrimônio histórico e o 

reconhecimento das comunidades tradicionais. Dessa forma, até o momento, pode-se 

perceber que a habitação de interesse social não tem sido uma prioridade na OUCPRJ. 

 

Segundo Santos Junior e Werneck (2015), as intervenções e os principais 

instrumentos que estão sendo implementados no Projeto Porto Maravilha atendem, 

principalmente, aos interesses dos agentes do mercado, através de isenções e incentivos 

fiscais, comércio de certificados de potencial construtivo, operações em bolsas de valores e 

parcerias público-privadas. Em contraponto, sem vinculação de recursos e a definição de 

percentuais mínimos de construção de habitação social nos diversos setores que compõem 

a área portuária, as ações de promoção ou produção de novas unidades de Habitação de 

Interesse Social são residuais. Até o primeiro semestre de 2013, a CDURP divulgava a 

produção de apenas 500 unidades habitacionais por meio do projeto Novas Alternativas, 

programa municipal de revalorização do patrimônio. Em agosto desse mesmo ano, o 

prefeito Eduardo Paes anunciou a construção de 2.200 habitações na Região Portuária por 

meio do programa Minha Casa, Minha Vida, que seriam, em princípio, em qualquer setor do 

Porto, “o mais misturado possível”, em empreendimentos de até 200 unidades (SANTOS 

JUNIOR; WERNECK, 2015). Todavia, segundo Santos Junior e Werneck (2015, s/p), 

 

somente 68 novas unidades habitacionais foram licenciadas até abril de 
2015, e sua construção ainda sofre atrasos, talvez devido ao desinteresse 
do setor da construção civil, em razão da baixa rentabilidade em 
empreendimentos de dimensões reduzidas. A aprovação dos projetos 
também enfrenta alguns entraves na Caixa Econômica Federal, já que 
projetos com número menor de unidades e previsão de uso misto 
(residencial e comercial) fogem ao desenho do próprio programa federal, 
voltado para grandes conjuntos na periferia. 

 

                                            
94 Para mais informações, ver <http://www.portomaravilha.com.br/porto_cultural>. 
95 O Programa Porto Maravilha Cultural será melhor detalhado no Capítulo 5, mais especificamente 
no subcapítulo 5.2.4 variável cultural. 
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Entretanto, em 17 de dezembro de 2014, o Ministério das Cidades emitiu a 

Instrução Normativa (IN) nº 33 do Ministério das Cidades estabelecendo a obrigatoriedade 

da construção de um Plano de Habitação de Interesse Social para as Operações Urbanas 

Consorciadas que utilizem recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)96. 

Dessa forma, a Prefeitura do Rio emitiu um decreto constituindo um grupo de trabalho 

institucional com a tarefa de coordenar a elaboração de um Plano de Interesse Social na 

Região Portuária97. Nesse mesmo decreto, foi convocada uma audiência pública para o dia 

10 de junho de 2015, para a apresentação do diagnóstico e do cronograma visando à 

elaboração do chamado Plano de Habitação de Interesse Social do Porto (PHIS Porto) 

(SANTOS JUNIOR; WERNECK, 2015a).  

 

Todavia, segundo Santos Junior e Werneck (2015b), o diagnóstico habitacional da 

Região Portuária apresentado por representantes da CDURP, em uma reunião que seguiu o 

formato de uma audiência tradicional, revelou-se “bastante frágil98”. De acordo com os 

autores, não foi apresentado um quadro fundiário da região, com o mapeamento dos 

imóveis públicos e privados e a identificação dos imóveis e terrenos vazios, não sendo 

assim possível fazer um levantamento dos terrenos disponíveis para a construção de 

Habitação de Interesse Social, ou mesmo prever a instituição de Áreas de Especial 

Interesse Social (AEISs) em vazios urbanos. Além disso, os projetos de urbanização em 

curso ou previstos para a área da Operação Urbana também não foram divulgados, o que, 

segundo eles, compromete o planejamento da produção de Habitação de Interesse Social 

nos diversos setores que compõem a área da Operação Urbana do Porto Maravilha 

                                            
96 De acordo com a instrução normativa emitida pelo governo federal, o Plano de Habitação de 
Interesse Social deve conter, no mínimo: I - definição da área a ser atingida; II - programa básico de 
ocupação da área; III - programa de atendimento econômico e social para a população diretamente 
afetada pela operação; IV - finalidades da operação; V - estudo prévio de impacto de vizinhança; VI - 
contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em 
função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II do § 2º do art. 32 desta Lei; e VII - 
forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade 
civil. Disponível em: 
<http://www.cidades.gov.br/images/stories/Legislacao/IntrucoesNormativas2011/IN33-2011.pdf>. 
Acesso em: 24 ago. 2015. 
97 A Prefeitura do Rio publicou o Decreto nº 40.140, de 18 de maio de 2015, que criou o Grupo de 
Trabalho para o desenvolvimento do Phis-Porto. Participaram da elaboração do Plano as Secretarias 
Municipais de Coordenação de Governo, Concessões e Parcerias Público-Privadas, Habitação, 
Urbanismo, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e 
o Instituto Pereira Passos. Técnicos da Frente de Espaços Urbanos e Habitação do Pacto do Rio e da 
Consultoria Técnica do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) também 
colaboraram na elaboração do documento. Disponível em: 
<http://www.ademi.org.br/article.php3?id_article=61789>. Acesso em: 24 ago. 2015. 
98 Para mais informações ver: 
http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1241%3Aplano-de-
his-do-porto-maravilha-que-diagn%C3%B3stico%3F-que-
participa%C3%A7%C3%A3o%3F&Itemid=180&lang=pt. 
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(SANTOS JUNIOR; WERNECK, 2015a). Ainda, como o diagnóstico teve como referência 

temporal o ano-base de 2010, Santos Junior e Werneck (2015a) salientam que a 

compreensão do que vem acontecendo na área portuária recentemente pode ser 

prejudicada. Além do possível processo de esvaziamento populacional promovido pelas 

intervenções urbanas e pelas remoções a elas associadas, o valor dos aluguéis, que vem 

aumentando, é uma reclamação recorrente entre os moradores da região e, por enquanto, 

não se sabe quais serão os seus efeitos. 

 

Assim, após quase seis anos da implementação do Projeto Porto Maravilha ter 

iniciado, anuncia-se um Plano de Habitação Social na Região Portuária do Rio de Janeiro 

que permanece como um fraco e inicial instrumento para a promoção de Habitação de 

Interesse Social na Região Portuária do Rio de Janeiro. Junto a isso, os potenciais 

adicionais de construção, os demais parâmetros urbanísticos e os incentivos fiscais, 

associados a uma governança urbana empreendedorista, favorecem as condições da 

produção de um espaço urbano adequado às atividades comerciais, de negócios, culturais e 

aos usos residenciais de classes mais abastadas economicamente, o que a médio e longo 

prazo pode ocasionar uma mudança no perfil da região e dos atuais moradores, através de 

um possível processo de gentrificação. Conforme será demonstrado nos próximos 

subcapítulos, o recorte espacial dessa pesquisa apresenta uma enorme importância 

histórica e cultural, além de uma complexa estrutura social. Para concluir, pode-se destacar 

que após a descrição do objeto de estudo desta pesquisa, é possível alcançar o seguinte 

objetivo específico, exposto na introdução deste trabalho: 

 



146 
 

 
 

Figura 27: Sequência do objetivo específico e seu respectivo resultado através da descrição do objeto 
de estudo 

 
Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA. 
 

 

4.2 Delimitação da área de estudo: o Bairro da Saúde e o Morro da 

Conceição 

 

Devido a grande área de abrangência do Projeto Porto Maravilha – conforme 

citado, 5 milhões de m² – optou-se por fazer um recorte espacial na área, para tornar 

possível a realização do estudo de caso no curto período de tempo do mestrado. A definição 

do recorte espacial – o bairro da Saúde99, que integra o Projeto Porto Maravilha, conforme 

figura 28 – teve como orientação o fato de o bairro apresentar atividades mistas (residencial, 

comercial, institucional e de serviços), importantes ao objetivo do trabalho, abranger o Morro 

da Conceição, Patrimônio Cultural e Paisagístico do Município, ser um bairro com 

moradores de médio e baixo poder aquisitivo e com um alto percentual de domicílios 

alugados (45% – CENSO 2010), por ser um bairro com um forte apelo cultural, por 

apresentar fácil acesso para pesquisas de campo e coleta de dados e por ser um local onde 

                                            
99 Limites do bairro da Saúde, segundo o Decreto N. 5.280 de 23 de agosto de 1985: Da Baía de 
Guanabara no Caís do Porto (excluindo o Píer Mauá); daí, seguindo pela Praça Mauá (excluída); Rua 
do Acre, Rua Leandro Martins, Rua dos Andradas (até o seu final), Rua Júlia Lopes de Almeida, Rua 
da Conceição, Rua Senador Pompeu, Rua Camerino, Praça dos Estivadores (todas excluídas); Rua 
Sacadura Cabral (excluída), Avenida Barão de Tefé (incluída) e pelo seu prolongamento até a Baía 
de Guanabara; daí, por sua orla ao ponto de partida. 

Objetivo específico :
Verificar quais são os atores envolvidos nesse processo

O Projeto Porto Maravilha é uma Operação Urbana Consorciada, ou seja, uma parceria
público-privada, amparada por uma série de instrumentos jurídicos que modificam as
normas até então vigentes, conforme seja conveniente para a eficiência do projeto.
Assim, o Estado , em parceria com o capital privado e os governos locais, apresenta-se
como o principal condutor do processo de reestruturação urbana que está ocorrendo na
região e atua como um mediador no processo de fornecimento dos meios necessários
para que um possível processo de gentrificação se desenvolva na área.



 

 

já estão sendo implementados importantes pontos do projeto, como restaurações de 

patrimônios culturais, projetos âncora e obras de infraestrutura. 

 

Figura 28: Em amarelo, delimitação do recorte espacial. Em azul, ab

Fonte: elaborado pela autora com base no mapa de delimitação do Projeto Porto Maravilha, 
disponível em: www.portomaravilha.com.br

 
 

Fontes: Google Maps (2014) e http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/default.htm
 

Segundo Sigaud e Pinho (2000, p. 10), “os morros tem um recorte particular no 

horizonte do Rio de Janeiro”. Fundada em 1565, na estreita várzea entre o Morro Cara de 

Cão e o Pão de Açúcar, a cidade após dois anos teve seu núcleo original transferido para o 

já estão sendo implementados importantes pontos do projeto, como restaurações de 

patrimônios culturais, projetos âncora e obras de infraestrutura.  

: Em amarelo, delimitação do recorte espacial. Em azul, abrangência do Projeto 
PortoMaravilha. 

autora com base no mapa de delimitação do Projeto Porto Maravilha, 
disponível em: www.portomaravilha.com.br. 

 

Figura 29: Limites do bairro da Saúde 

 
Maps (2014) e http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/default.htm

Segundo Sigaud e Pinho (2000, p. 10), “os morros tem um recorte particular no 

horizonte do Rio de Janeiro”. Fundada em 1565, na estreita várzea entre o Morro Cara de 

çúcar, a cidade após dois anos teve seu núcleo original transferido para o 
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já estão sendo implementados importantes pontos do projeto, como restaurações de 

rangência do Projeto 

autora com base no mapa de delimitação do Projeto Porto Maravilha, 

 

Maps (2014) e http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/default.htm 

Segundo Sigaud e Pinho (2000, p. 10), “os morros tem um recorte particular no 

horizonte do Rio de Janeiro”. Fundada em 1565, na estreita várzea entre o Morro Cara de 

çúcar, a cidade após dois anos teve seu núcleo original transferido para o 
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Morro do Descanso (que mais tarde passou a se chamar Morro do Castelo), que 

posteriormente ocupou a área que tinha como vértices os quatro morros à margem da baía, 

“que eram estratégicos à defesa do sítio conquistado, para que, do alto, em fortalezas e 

igrejas, olhos vigilantes guardassem seus domínios sobre os espaços e as almas” (SIGAUD; 

PINHO, 2000, p. 10). No livro História dos Bairros – Gamboa, Saúde, Santo Cristo, Cardoso 

et al. (1987, p. 20) citam que “a cidade velha cresceu dentro de um quadrilátero delimitado 

pelos Morros do Castelo, Santo Antônio, São Bento e Conceição100”, terras mais altas onde 

não eram necessárias a drenagem de pântanos e a abertura de valas. Segundo Lamarão 

(2006), a ocupação da área em estudo, no decorrer do século XVII, foi lenta e o único trecho 

integrado à precária malha urbana era a região da Prainha e a vertente do Morro da 

Conceição que era voltado para o Morro de São Bento.  

 

Em 1634, foi construída no Morro da Conceição, por iniciativa de uma devota, cujo 

nome era Maria Dantas101, a Capela ou ermida da Conceição, que mais tarde foi doada aos 

frades do Carmo e posteriormente aos Capuchinhos franceses, que em 1659 a ocuparam 

como residência. Entretanto, os capuchinhos acabaram sendo expulsos do país, em 1701, 

devido a disputas de terra entre o Brasil e a França. Ao se retirarem, entregaram a capela, o 

convento que haviam construído e as terras que habitaram para a administração da Igreja 

Católica. No mesmo ano em que a deixaram, o bispo português Frei Francisco de São 

Jerônimo, recém-chegado ao Brasil, visitou o Morro da Conceição e, encantado com o local, 

decidiu instalar-se por lá. O convento tornou-se, novamente, sede para moradia de 

lideranças católicas. Tendo a posse, Frei Francisco reconstruiu a pequena capela, ampliou o 

convento edificado pelos capuchinhos e iniciou a construção do Palácio Episcopal para ser 

sua residência.  

 

Por sua vez, a ocupação do sopé do Morro da Conceição, teve início com a 

construção de um trapiche instalado em frente a uma prainha onde existia um pequeno cais 

de embarque e desembarque de navios, mercadorias e escravos. A ocupação intensificou-

se a partir da construção da Capela de São Francisco que foi erguida na encosta do Morro. 

                                            
100 “O Morro da Conceição é um dos remanescentes dos quatro morros que delimitavam o núcleo 
originário da cidade e o único que, residencial desde o século XVIII, permaneceu de alguma forma 
preservado. Do Morro do Castelo resta como vestígio a ladeira da Misericórdia; do Morro de Santo 
Antônio, as igrejas e o convento que lhe dá o nome. Mesmo o Morro de São Bento, tão extraordinário 
por sua igreja e mosteiro, nunca apresentou núcleo residencial de alguma importância”(SIGAUD; 
PINHO, 2000, p. 11) 
101Segundo Cardoso et al. (1987), a construção da capela foi uma forma ao qual Maria Dantas 
encontrou de homenagear Nossa Senhora da Conceição, e abrigar religiosos da Ordem dos 
Carmelitas – lideranças católicas devotas da Virgem Maria – que chegassem à nova terra para se 
dedicarem à religião e viverem reclusas. Assim, a região passou a ser conhecida por Morro da 
Conceição. 
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De acordo com Cardoso et al. (1987, p.18), a igreja passou a ser chamada de São 

Francisco da Prainha, devido à sua localização em frente ao mar. Durante a invasão 

francesa, em 1710, as tropas de Jean-François Duclerc estavam encurraladas entre a 

capela e o trapiche (armazém próximo ao cais para depósito e guarda de mercadorias) de 

propriedade da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Para provocar a rendição 

do inimigo, o então governador Castro Morais ordenou o incêndio dos dois prédios. Em 

1740, no mesmo local, uma nova capela foi erguida, pela Venerável Ordem Terceira de São 

Francisco da Penitência (VOT)102, com o mesmo nome da anterior.  

 

Em 1711, as tropas da França retornam ao Rio de Janeiro e diferente da primeira 

invasão fracassada, as tropas brasileiras são rendidas por Duguay-Trouin, que tem êxito ao 

bombardear e ocupar, posteriormente, os Morros da Conceição e São Bento. Esse fato 

motivou, em 1715, a construção da Fortaleza da Conceição, erguida em terras da Igreja 

Católica. Ordenada pelo governador Castro e Morais para proteger a cidade, a fortaleza foi 

construída em um local alto o suficiente para que canhões de guerra pudessem ser 

utilizados contra as tropas invasoras que chegassem pelo mar103. Porém, desde os seus 

primórdios, a fortaleza teve seu funcionamento prejudicado pelas constantes reclamações 

do Bispado contra os tiros de canhão, que abalavam as paredes do Palácio Episcopal, seu 

vizinho, o que resultou em provisão real de 1718, proibindo a fortaleza de efetuar disparos. 

Em 1765, a Fortaleza da Conceição é transformada em "Casa de Armas", destinando-se a 

armazenar os armamentos das tropas coloniais. Posteriormente a fortaleza foi acrescida 

com a Real Fábrica de Armas, extinta em 1831. A Fortaleza da Conceição serviu, ainda, de 

prisão para alguns dos conjurados da Inconfidência Mineira, bem como de outros 

revolucionários dos movimentos de 1842. Em 1917, o edifício, depois de restaurado, tornou-

se sede de Serviço Geográfico Militar, função esta que perdura até os dias de hoje, estando 

atualmente ocupado pela 5ª Divisão de Levantamentos do Serviço Geográfico do Exército 

(IPHAN). 

 

A Igreja de São Francisco da Prainha, o Palácio Episcopal e a Fortaleza da 

Conceição permanecem no Morro da Conceição, embora com suas estruturas e funções 

                                            
102 De acordo com Guimarães (2010), a VOT é uma organização católica fundada no século XVII, 
mantenedora da Igreja São Francisco da Prainha e que possui diversos imóveis no Morro da 
Conceição, conforme será explicitado  no Capítulo 5, nos resultados da Variável social. 
103 Em decorrência dos grandes prejuízos causados pelas invasões francesas ocorridas em 1711, no 
Rio de Janeiro, a Coroa portuguesa no intuito de reforçar as defesas da cidade, incumbiu o Brigadeiro 
João Massé de projetar um novo sistema defensivo, do qual era parte integrante a Fortaleza da 
Conceição, surgida no alto do morro da Conceição, entre os anos de 1713 e 1718. Tendo sido 
localizada aos fundos do Palácio Episcopal, constituía-se em uma das mais poderosas praças de 
guerra da cidade, formando com as Fortalezas de Santa Cruz e São João o complexo defensivo da 
entrada da baía. 
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originais modificadas. O Palácio Episcopal, que foi tombado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan),em 1938, deixou de ser residência para religiosos e 

abriga o Museu Cartográfico. A Fortaleza da Conceição, atualmente, abriga a 5ª Divisão de 

Levantamento do Exército Brasileiro, sendo um monumento tombado pelo Iphan desde 

1938. Já a Igreja de São Francisco da Prainha, que também foi tombada pelo Iphan como 

Patrimônio Histórico Artístico e Nacional em 1938, chegou a ser interditada pela Defesa Civil 

por apresentar problemas estruturais e, desde 2004, estava fechada. Entretanto, através do 

Programa Porto Maravilha Cultural, a igreja foi restaurada e reaberta ao público, como será 

demonstrado mais adiante nessa pesquisa. 

 

Segundo Sigaud e Pinho (2000), o Palácio Episcopal, a Igreja de São Francisco da 

Prainha e a Fortaleza da Conceição foram responsáveis pela indução à ocupação do Morro. 

Através dessas construções, vias para a circulação de pessoas foram abertas, permitindo 

assim, com o decorrer dos anos, a instalação de moradias e o deslocamento de famílias 

portuguesas que, erguendo casas e abrindo caminhos, começaram a lapidar o local. A 

chegada da família real ao Brasil, em 1808, para evitar as invasões francesas e estabelecer 

a comercialização de mercadorias internas e a abertura dos portos a outras nações, também 

foram fatos que colaboraram para a progressiva ocupação do Morro da Conceição. Na 

figura 30, apresentam-se os três elementos indutores da ocupação no Morro da Conceição. 

Da esquerda para direita: o Palácio Episcopal, a Igreja de São Francisco da Prainha e a 

Fortaleza da Conceição vista da Praça Major Valô. 

 

Figura 30: os três elementos indutores da ocupação do Morro da Conceição 

 
Fonte: fotografias da autora 

 

Assim, destaca-se que a história do Morro da Conceição é mais antiga do que o 

próprio bairro da Saúde, que foi criado após o crescimento da atividade portuária, no início 

do século XIX, e que impulsionou o deslocamento de famílias aos morros e planícies 

próximas ao porto, assim como a construção de vias para circulação e a ligação para outros 

locais que se formavam, possibilitando o surgimento desse e de outros bairros portuários 

como a Gamboa e o Santo Cristo. A região do Morro da Conceição foi sendo cada vez mais 
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procurada como alternativa de moradia104 e, conforme Sigaud e Pinho (2000), sua ocupação 

residencial definitiva ocorreu no século XIX, em função da dificuldade de se encontrar 

moradia no centro da cidade.  

 

O perfil dos ocupantes do Morro, bem como das atividades desenvolvidas no seu 

entorno, é decorrência direta da história da sua evolução. Até 1808, a Região Portuária era 

local de moradia da mão de obra escrava e operária devido às atividades industriais 

relacionadas à exportação de café que se localizavam nas instalações dispersas e nos 

trapiches. A partir daí, com a chegada da Corte Portuguesa e a abertura dos portos que, 

conforme mencionado, está atrelada ao processo de ocupação e às intervenções urbanas 

na infraestrutura da área Portuária, a região ganhou importância e passou a ser considerada 

a porta de entrada do país. Antigas atividades, como o comércio de escravos, foram sendo 

substituídas pelas de exploração da pedreira, atividades comerciais e portuárias, estaleiros, 

fundições, serralherias e ferrarias, atividades ligadas ao processo de desenvolvimento da 

área, muitas das quais existem até os dias atuais (SIGAUD; PINHO, 2000). 

 

No final do século XIX, a região já estava quase toda ocupada. No alto dos morros 

localizavam-se habitações e na parte baixa e plana próximo à orla, os trapiches como o da 

Pedra do Sal. Nesse período, o perfil da população local também foi se alterando, e passou 

a ser constituído por operários fabris, somados a trabalhadores portuários (SIGAUD; 

PINHO, 2000). Um número significativo de negros baianos que constituíam um grupo à 

parte na massa de ex-escravos e seus descendentes concentraram-se nos bairros 

portuários (ROCHA, 2000). Esse processo também tem implicações no espaço físico, que 

passa a abrigar casas de cômodo e cortiços. Os terrenos começam a admitir mais de uma 

edificação, resultando em um adensamento da área. Dessa forma, 

 

O crescimento das atividades portuárias e a inauguração da estação de 
estrada de ferro nas proximidades transformaram essa região num polo de 
atração de populações pobres. Os antigos casarões transformaram-se em 
cortiços e as chácaras foram sendo loteadas, fazendo surgir um 
emaranhado de ruelas, becos e casas. Nessas casas e cortiços residiam 
muitas das pessoas que se reuniram para fundar as primeiras casas de 
candomblé da cidade (ROCHA, 2000, p. 23-24).  

 

A Pedra do Sal, localizada no Largo João da Baiana, ao pé do Morro da Conceição, 

é uma rocha onde em meados do século XVII, descarregava-se o sal das embarcações que 

aportavam nas proximidades, assim como também era o local de desembarque dos 

escravos africanos. Até fins do século XIX, as águas da Baía de Guanabara batiam ali. A 
                                            
104 O Morro da Conceição era considerado um local adequado para viver, por sua salubridade e pela 
“boa vista” que possuía (CARDOSO et al., 1987). 
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região foi ocupada, principalmente, por baianos, descendentes de escravos, estivadores e 

outros trabalhadores negros que atuavam como carregadores nos cais de atracação e que 

visualizavam no Rio de Janeiro a possibilidade de emprego devido à expansão da atividade 

portuária. Devido ao baixo custo de moradia e a proximidade com o porto, uma vez que o 

emprego mais atrativo era na estiva, grupos, principalmente de baianos, se instalaram no 

bairro da Saúde. Tombada em 1984 como monumento afro-brasileiro pelo Instituto Estadual 

do Patrimônio Cultural (Inepac), a Pedra do Sal foi indicada para tombamento por ser um 

“patrimônio religioso”, que representava a tradição dos orixás e do catolicismo popular, além 

de ser um “patrimônio histórico”, que representava a migração dos baianos e a criação dos 

ranchos carnavalescos (GUIMARÃES, 2014). De acordo com o texto de Sigaud e Pinho 

(2000, p. 37-38) a Pedra do Sal é,  

 

 (...) testemunho cultural da africanidade brasileira. Monumento histórico e 
religioso do Rio de Janeiro, tornou-se local de encontro das célebres “tias 
baianas” migrantes, onde eram feitos despachos, oferendas e onde 
ocorriam festas e candomblés. Em suas pensões, o batuque e o jongo se 
transformaram em partido alto e, posteriormente, na antiga Praça XI, no 
samba que conhecemos. 

 

A Pedra do Sal é, até hoje, local privilegiado para o encontro de sambistas, que 

mantém a tradição das rodas de samba todas as segundas e sextas-feiras. No bairro da 

Saúde foi fundada, também, em 1951, a Associação Cultural e Recreativa Filhos de Gandhi 

– Afoxé Filhos de Gandhi. O grupo é considerado um dos primeiros blocos afro do Rio de 

Janeiro e seus integrantes iniciais eram trabalhadores do cais do porto e moradores negros 

e mestiços do bairro da Saúde, Gamboa, ou adjacências, ligados às religiões afro-

brasileiras, como o candomblé. Influenciados e sob orientação de alguns integrantes do 

Ijexá Filhos de Gandhi, fundado em Salvador em 18 de fevereiro de 1949, essa associação 

desenvolve atividades diversas como seminários, palestras, apresentações de música e 

dança, passeios históricos com intuito de preservar e difundir a cultura afro-brasileira e 

desfiles no carnaval. Além do Afoxé Filhos de Gandhi, outro importante bloco no bairro é o 

Escravos da Mauá, fundado em 1993, por trabalhadores das imediações da Praça Mauá. Os 

sambas que animam o bloco exaltam a história da Região Portuária e os ensaios, uma 

sexta-feira por mês, atraem moradores, trabalhadores e estudantes. Em 2006 o bloco 

desfilou com cerca de vinte mil foliões no “carnaval de rua” do Rio de Janeiro. 

 

Nos últimos dez anos, a região da Pedra do Sal tem sido foco de conflitos judiciais 

e étnicos e, recentemente, foi reconhecida pelo governo federal, através da Fundação 

Palmares, como comunidade quilombola. Em julho de 2014, o prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro, Eduardo Paes, sancionou um projeto de lei criando a Área de Especial Interesse 
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Cultural (AEIC) do Quilombo da Pedra do Sal105. Juntamente com mais cinco outros pontos, 

dentre eles o Cais do Valongo e da Imperatriz e o Jardim Suspenso do Valongo, que serão 

abordados no próximo subcapítulo, a Pedra do Sal faz parte do Circuito da Herança 

Africana106, criado pelo Programa Porto Maravilha Cultural. Assim, essa região, que ficou 

conhecida como a “Pequena África”, é considerada o berço da cultura negra na cidade do 

Rio de Janeiro e de onde floresceram tradições afro-brasileiras como a capoeira, o 

candomblé e o samba.  

 

Ao longo do tempo, essas diversas ocupações influenciaram as práticas e 

costumes comuns dos moradores e a sociabilidade entre eles, e refletem até os dias de 

hoje. Atualmente, a população do bairro da Saúde é constituída por cariocas, nordestinos, 

descendentes de portugueses e espanhóis entre outros estrangeiros. Segundo o Censo do 

IBGE de 2010, 2.749 pessoas vivem no bairro. No Morro da Conceição existem 

disparidades entre os moradores da parte alta e os da parte baixa do Morro. A parte alta da 

região é vista por inúmeros residentes como a “elite”, sendo a maioria formada por 

moradores antigos, muitos deles descendentes de portugueses e espanhóis (SIGAUD; 

PINHO, 2000). Já na parte de baixo do Morro, de acordo com Guimarães (2011), estão, em 

significativo número, migrantes de outros estados – principalmente nordestinos107 –, além 

dos que se intitulam herdeiros do patrimônio negro, sendo uma população, em sua grande 

maioria, de baixa renda. Dentre outras diferenças, estão os festejos tradicionais das duas 

“partes”do Morro. Enquanto que para os residentes que moram no alto a principal festa é a 

da Nossa Senhora da Conceição, realizada anualmente em dezembro há mais de 100 anos 

e voltada ao Catolicismo, na parte de baixo, na Pedra do Sal, as datas mais importantes são 

o Dia de São Jorge (23 de abril), de cunho religioso, o Dia da Consciência Negra (20 de 

novembro), em referência aos escravos e à luta contra o racismo e o Dia Nacional do 

                                            
105 O projeto, de autoria do vereador Eliomar Coelho (PSOL), inclui no perímetro de proteção os 
largos João da Baiana e São Francisco da Prainha, o trecho da Rua Argemiro Bulcão que sobe a 
Pedra do Sal e a Rua São Francisco da Prainha. Também foram incluídos os imóveis do lado ímpar 
da São Francisco da Prainha e nove construções das ruas Argemiro Bulcão, Sacadura Cabral e 
Camerino, além da Travessa do Sereno. 
106 Achados arqueológicos na área do Projeto Porto Maravilha motivaram a criação, pelo Decreto 
Municipal 34.803 de 29 de novembro de 2011, do Grupo de Trabalho Curatorial do Circuito Histórico e 
Arqueológico da Herança Africana, para construir coletivamente diretrizes para implementação de 
políticas de valorização da memória e proteção dos patrimônios culturais encontrados na 
região.Foram incluídos pelo decreto no Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança 
Africana, o Cais do Valongo e da Imperatriz, o Cemitério dos Pretos Novos mostra o tratamento 
indigno dado aos restos mortais dos povos trazidos do continente africano, o Largo do Depósito, o 
Jardim Suspenso do Valongo, a Pedra do Sal e a antiga escola da Freguesia de Santa Rita, o Centro 
Cultural José Bonifácio. 
107 Segundo pesquisa socioeconômica realizada na ocasião do Projeto ProRio entre os anos de 1998 
e 2000, que será abordado mais adiante, 35% da população de migrantes é de nordestinos. 
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Samba (2 de dezembro), devido ao estilo musical e as rodas de samba que prosperaram ali. 

Assim, conforme Gonçalves (2014, p. 12), 

 

o Morro da Conceição definitivamente não é um todo homogêneo. Sua 
suposta autenticidade fundada na ocupação histórica por imigrantes 
portugueses e espanhóis no século XIX não é uma evidência. Prender-se a 
essa afirmativa implica ignorar toda a história do morro e a presença de 
grupos tão diversos e com pontos de vista e interesses muitas vezes 
antagônicos. 

 

Segundo Sigaud e Pinho (2000), o esquecimento de sucessivos governos – que de 

alguma forma influenciou na preservação do Morro – também permitiu a degradação de 

seus espaços públicos e o abandono de suas áreas de convivência. Assim, de acordo com 

as autoras, a necessidade de se criar uma política de renovação urbana motivou o poder 

público a formular um programa de requalificação de áreas ou setores da cidade em 

processo de degradação que tivessem especificidades destacáveis. Dessa forma, foi criado, 

em 26 de outubro de 1998, através do decreto nº 17.109, o Programa de Recuperação 

Orientada (proRIO), que tinha como um de seus princípios básicos intensificar a articulação 

entre os diversos programas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, promovendo um 

conjunto de ações complementares à organização urbana, que visavam reabilitar e valorizar 

o patrimônio urbanístico, paisagístico e arquitetônico. Com uma abordagem interdisciplinar, 

o programa tinha a intenção de tratar o espaço com relação a todas as suas dimensões: 

física, social, econômica, simbólica e de natureza legal. 

 

O Morro da Conceição, por sua importância histórica, foi escolhido como projeto 

piloto do proRIO, tornando-se ponto de partida dessa política de requalificação e renovações 

urbanas. O projeto, segundo Siagud e Pinho (2000, p. 13-14), compreendia a “intervenção 

nas áreas públicas, o incentivo à recuperação do parque privado, a revisão das legislações 

urbanísticas e de proteção e o aproveitamento do potencial turístico da região, reformulando 

suas ambiências” e, segundo as autoras, garantindo a permanência daqueles que nelas 

haviam se estabelecido. As propostas do proRIO foram divulgadas no livro, aqui já citado, 

Morro da Conceição: da memória ao futuro108, escrito pelas autoras Márcia Sigaud e Claudia 

Pinho, em 2000. Entretanto, o livro limita-se a informar que, naquele ano (do lançamento do 

livro, em 2000), o projeto encontrava-se em fase de execução de obras públicas no setor 

definido como “prioritário” (mas também não especifica qual era o setor prioritário). Para seu 

desenvolvimento, foi firmado um acordo de cooperação técnica entre a prefeitura fluminense 

                                            
108 O livro escrito por Sigaud e Pinho, foi baseado nos estudos da então diretora do Instituo Pereira 
Passos, Ana Luiza Petrik magalhães, e da gerente de urbanismo, Nina Rabha. 
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e o governo Francês, no qual participaram técnicos e especialistas em patrimônio e 

reabilitação. 

 

Quanto ao Projeto Porto Maravilha, o Morro da Conceição também é um dos 

grandes destaques. Escolhido para ser o ponto de partida da reestruturação da Região 

Portuária do Rio de Janeiro, por abrigar parte importante da história da cidade, o Morro da 

Conceição, representado pela Pedra do Sal, aparece na capa da primeira edição da Revista 

Porto Maravilha. A publicação, lançada em março de 2010, destaca: 

 

Considerado por muitos cariocas um recanto escondido que preserva o jeito 
antigo de viver da cidade, o Morro da Conceição assistiu de perto todas as 
mudanças dos 445 anos de história do Rio de Janeiro, município que 
nasceu aos pés da Baía de Guanabara. Localizado na porta de entrada da 
cidade maravilhosa, cenário do intenso comércio de escravos, e dos 
primeiros acordes do samba e da era do rádio, nada mais simbólico do que 
escolher o lugar como ponto de partida para um projeto que também vai 
entrar para a história: a revitalização da Região Portuária (REVISTA 
PORTO MARAVILHA, N. 1, 2010). 

 

A revista destaca, ainda, que os planejadores urbanos da Prefeitura do Rio se 

“inspiraram” no exemplo de Paraty, município carioca que teve o centro histórico 

remodelado. Com um orçamento que estava previsto em cerca de R$ 8 milhões, apenas 

para a recuperação das ladeiras históricas, as obras no Morro da Conceição que, em 2015, 

já foram efetuadas, tinham como objetivo melhorias no calçamento, na iluminação pública e 

na pavimentação, o que, segundo a publicação, garantiria ainda mais qualidade de vida para 

os habitantes da região. Na época, o projeto também prometia a recuperação do Jardim do 

Valongo, a Casa da Guarda e a restauração da Igreja de São Francisco da Prainha109, locais 

que serão demonstrados no próximo subcapítulo. Assim, o bairro da Saúde e, em especial o 

Morro da Conceição, apresenta-se como uma interessante área para um estudo de caso, 

por sua complexidade social, sua riqueza histórica e cultural e por receber as primeiras 

intervenções do Projeto Porto Maravilha, conforme será aprofundado no próximo 

subcapítulo. 

                                            
109 Essas obras serão demonstradas no Capítulo 5, mais especificamente no subcapítulo 5.2.1, sobre 
os resultados encontrados na variável física. 
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Fonte: fotografia da autora. 
 

 

Figura 31: Ladeira João Homem, no Morro da Conceição 
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4.3 Recorte Espacial: O percurso escolhido 

Após definido o recorte espacial no bairro da Saúde, efetuou-se, durante pesquisa 

de campo, uma maior delimitação da área de estudo, através de um percurso, que tem 

como pontos principais a Rua Acre, a Ladeira João Homem, a Rua Jogo da Bola, a Avenida 

Barão de Tefé, a Rua Sacadura Cabral e a Praça Mauá110 (figura 32). Este percurso foi 

escolhido por abranger importantes pontos de interesse para o desenvolvimento da 

pesquisa e foram levados em consideração: a) habitações em diferentes estados de 

conservação; b) presença de estabelecimentos comerciais e de serviços tradicionais do 

bairro; c) presença de novos estabelecimentos comerciais e de serviços, com padrão mais 

elevado do que os tradicionais; d) equipamentos e pontos de interesse cultural; e) obras já 

realizadas pelo Projeto Porto Maravilha. O percurso será apresentado em uma abordagem 

informativa, através de um mapa ilustrativo (Mapa 1), e descritiva, com o objetivo de 

apresentar a área de estudo111 e sua infraestrutura física, seus espaços residenciais, 

comerciais e de serviços, as instituições dos poderes público e privado, os pontos de 

interesse cultural e suas características topográficas.  

Figura 32: Percurso escolhido para o estudo de caso. 

 
Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA sobre imagem do Google Maps (2014). 

                                            
110 Apesar da Praça Mauá não pertencer ao Bairro da Saúde e sim, ao Bairro Centro, optou-se por 
incluí-la no percurso, devido a importantes modificações que estão sendo realizadas nela e em suas 
adjacências, decorrentes do Projeto Porto Maravilha. 
111 Importante salientar que, nesse subcapítulo, o percurso é apresentado e descrito da maneira como 
a região se encontrava no primeiro levantamento feito no local, em março de 2014. Salienta-se 
também que a primeira incursão na área foi em outubro de 2013, mas nessa ocasião não foram 
efetuados levantamentos, somente um reconhecimento da área e a delimitação espacial do estudo. 
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O percurso inicia-se em frente ao Edifício RB1, na Avenida Rio Branco (n° 1, Mapa 

1). Foi escolhido esse ponto de partida por dois motivos: foi o ponto de encontro com o guia 

ao qual se fez a primeira incursão na totalidade da área de estudos112, ficando assim 

demarcado como o ponto inicial de um mapa mental da trajetória percorrida e que, 

posteriormente, foi transpassado para um mapa físico e, segundo, por estar em uma 

confluência entre a Praça Mauá, a Rua Acre e a Travessa do Liceu, pontos importantes da 

área de estudo. Assim, partindo do RB1, a primeira rua do percurso é a Rua Acre, que 

configura-se basicamente como de comércio, serviços e escritórios e se apresenta em um 

momento de transformação.  

 

Já no início da rua, observa-se o Edifício Porto Brasilis (nº 2, Mapa 1/Figura 34) 

novo empreendimento corporativo, que teve a conclusão de sua construção no ano de 2012. 

O edifício, que é o mais moderno da rua, abriga empresas multinacionais, como a Nissan. 

Muitos estabelecimentos de comércio e serviços tradicionais como ferragens, papelarias e 

materiais para escritório, assim como hospedagens, bares e restaurantes de baixo padrão 

estão instalados nos térreos de sobrados e edifícios. Entretanto, novos estabelecimentos, de 

padrão mais elevado, já abriram no local, como o Restaurante Focaccia – que tem outras 

filiais em pontos nobres, como no Shopping Leblon – e filiais da Brasil Cacau, Cacau Show 

e do Subway. Constituem a rua, sobrados deteriorados, na maioria de dois a três 

pavimentos, mas também imóveis que já foram restaurados. Cabe aqui destacar que os 

sobrados localizam-se predominantemente no lado ímpar da rua, ou seja, na encosta do 

Morro da Conceição, com uma pequena quantidade de edifícios existentes. Já no lado par, 

ocorre o contrário, com uma grande quantidade de edifícios altos e poucos sobrados, o que 

demarca visualmente e fisicamente a transição da escala do Morro da Conceição para o 

Centro da cidade (Figura 33). Pode-se dizer então, que a Rua Acre apresenta-se em uma 

fase inicial de mudança de uma rua com caráter popular, para uma rua com imóveis 

restaurados (nº 3, Mapa 1/Figura 34) e com opções de comércio e serviços de melhor 

padrão (nº 4, Mapa 1/Figura 35). 

 

 

 

 

 

                                            
112 Na primeira incursão à área de estudos com o objetivo de fazer os levantamentos de campo 
iniciais, em março de 2014, foi contratado um guia local, que percorreu todos os pontos de interesse 
para o estudo, contando a história da região e as transformações que estavam ocorrendo. 
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Mapa 1: Percurso escolhido   
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Figura 33: Perfil da Rua Acre com sobrados no lado ímpar e edifícios altos no lado par.

Fonte: Google Maps (2014). 
 

Figura 34: Edifício Porto Brasilis e 

Fonte: fotografias da autora 

Figura 35: Comércio e serviços na Rua Acre. Restaurantes novos e tradicionais da região.

Fonte: fotografia da autora. 

: Perfil da Rua Acre com sobrados no lado ímpar e edifícios altos no lado par.

 

: Edifício Porto Brasilis e sobrados restaurados na Rua Acre

: Comércio e serviços na Rua Acre. Restaurantes novos e tradicionais da região.
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: Perfil da Rua Acre com sobrados no lado ímpar e edifícios altos no lado par.

 

sobrados restaurados na Rua Acre

 

: Comércio e serviços na Rua Acre. Restaurantes novos e tradicionais da região. 

 



162 
 

 
 

Saindo da Rua Acre, parte-se em direção ao Morro da Conceição. Situado junto ao 

coração financeiro da cidade, o Morro é reservado aos olhos mais distraídos, pois se 

disfarça entre os altos edifícios do centro da cidade. Sua entrada é um pouco escondida, 

composta por uma escadaria que se tem acesso pela Travessa do Liceu, via exclusiva de 

pedestres, entre pontos de comércio, principalmente de ambulantes (n° 5, Mapa 1/Figura 

36). Por essa entrada, acessa-se o Morro somente a pé. Segundo Sigaud e Pinho (2000, p. 

11-12) o Morro da Conceição, 

 

É uma área residencial que resistiu às intenções de sucessivos planos 
urbanísticos que desestimularam a moradia no Centro. Penetrar seus 
acessos, subir por suas ladeiras ondulantes é iniciar-se em uma outra 
cadência, em uma outra atmosfera, em uma outra respiração. É 
experimentar um contraste inevitável ao sair da pulsação nervosa do centro 
de negócios, ou da batida silenciosa da paisagem erma e cinza de um porto 
hoje quase totalmente desativado. (...) Envolvendo-os, interligando no 
espaço forças de origens tão distintas mas tão poderosas, a delicadeza de 
seu casario e de suas ruas estreitas e irregulares, os sobrados e suas 
janelas de onde nos espreitam olhos tão desconfiados quanto receptivos e 
curiosos. São imigrantes portugueses e espanhóis, são descendentes de 
antigos escravos, são migrantes de outros estados brasileiros. 

  

Figura 36: Travessa do Liceu, vista da Rua do Acre; escadaria de acesso ao Morro; Ladeira João 
Homem 

 
Fonte: fotografias da autora. 

 

Antes de continuar o percurso cabe aqui salientar que o Morro da Conceição é 

predominantemente ocupado de forma residencial. Seu espaço público é constituído por 

ruas estreitas, becos, travessas e escadarias. Encontram-se no Morro duas escolas de 

ensino médio e fundamental, a Padre Dr. Francisco da Motta e a Sonja Kill – que possuem 

como mantenedora a Associação dos Amigos da Escola Padre Dr. Francisco da Motta e 

Colégio Sonja Kill (AME). Alguns pontos de prestação de serviço e comércio estão 
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estabelecidos no local113, tais como serviços de internet, videolocadora, xerox, pontos de 

comércio informal nas casas dos moradores, lojas, restaurantes e bares. Encontra-se 

também no Morro a Associação de Moradores Amigos do Morro da Conceição (Amanco), 

voltada para aulas de balé, dança de salão e lutas marciais, além do Conselho Tutelar e 

diversos ateliês de arte. Não existem no local, amplas áreas de lazer ou unidades de saúde. 

Ainda que escondido, o Morro da Conceição permanece no horizonte da cidade, como um 

patrimônio histórico, urbanístico, berço de importantes manifestações religiosas e culturais e 

de uma relação incontestável com a evolução da cidade. No Morro estão presentes 

monumentos tombados por diversos órgãos de preservação e um valioso “conjunto 

vernacular, cujo valor atém-se mais ao todo constituído por essas edificações do que a seus 

atributos individuais” (SIGAUD; PINHO, 2000, p. 12). 

 

Voltando ao percurso, ao subir as escadarias encontra-se a Ladeira João Homem, 

uma das principais ruas do Morro. Via estreita, de paralelepípedo, com tráfego de poucos 

carros e motos e sem qualquer via perpendicular. Caracterizada principalmente por 

sobrados antigos e coloridos, com imagens de santos nas fachadas, alguns bem 

preservados e outros degradados (n. 6, Mapa 1/Figura 37), com predomínio de uso 

residencial, com exceção de alguns bares, como o novo e descolado Imaculada Bar e 

Galeria, logo no início da rua (magem 38) e o tradicional Bar do Geraldo (n. 7, Mapa 

1/Figura 39), além de outros estabelecimentos informais que funcionam nas casas dos 

moradores. O maior número de artistas do Morro da Conceição encontra-se nessa rua114. A 

Ladeira João Homem prolonga-se até a Praça Major Valô (n. 8, Mapa 1/Figura 40), 

correntemente denominada pelos moradores como Largo da Santa, por conter a imagem da 

Nossa Senhora da Conceição sobre uma coluna de cerca de oito metros, que está 

localizada em frente à Fortaleza da Conceição (n. 9, Mapa 1/Figura 41). Esse largo, que 

possui uma configuração triangular e é calçado por paralelepípedo, está conectado também 

à Rua Major Daemon, rua íngreme e sinuosa – uma das principais vias de acesso para 

automóveis ao topo do Morro da Conceição – que leva à Rua Acre, aqui já demonstrada. A 

Rua Major Daemon não está no percurso, mas em nível de informação e contextualização 

com o subcapítulo anterior, é onde está localizado o Palácio Episcopal, atual Serviço 

Geográfico do Exército. 

 

                                            
113 Os estabelecimentos de comércio e serviço serão detalhados no Capítulo 5, referente aos 
resultados dessa pesquisa. 
114 Conforme será demonstrado no Capítulo 5, mais especificamente no Mapa X, pertencente ao 
subcapítulo 5.2.4 Variável cultural. 
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Figura 37: Sobrados na ladeira João Homem e na Rua Jogo da Bola 

 
Fonte: fotografias da autora. 
 

Figura 38: Imaculada Bar e Galeria e sobrados na Ladeira João Homem 

 
 Fonte: fotografias da autora. 
 

Figura 39: Vista da Ladeira João Homem para o Centro da cidade e Bar do Geraldo 

Fonte: fotografias da autora 
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Figura 40: Sobrados e Igreja na ladeira João Homem e na Rua Jogo da Bola 

 
Fonte: fotografias da autora. 

 

Continuando o percurso, a Rua Jogo da Bola é a maior via da região e a que 

apresenta o maior número de conexões com o centro e a Região Portuária, através de ruas, 

ladeiras e travessas. A conexão da rua com o Largo da Santa se dá, através de uma 

pequena e sinuosa passagem, quase em 90 graus, rente à muralha da fortaleza (n. 10, 

Mapa 1/ Figura 42), de onde se tem uma vista panorâmica para a Região Portuária e da 

baía de Guanabara (n. 11, Mapa 1/ Figura 43). 

  

Figura 41: Ladeira João Homem vista da Praça Major Valô e a imagem da Nossa Senhora da 
Conceição 

 
 Fonte: fotografias da autora. 

 

O aspecto da Rua Jogo da Bola é extremamente bucólico, com os dois lados da 

estreita rua de paralelepípedo ocupados por sobrados, com calçadas de dimensões 

mínimas (n. 12, Mapa 1 / Figuras 43 e 44). As residências são semelhantes às encontradas 

na Ladeira João Homem (Figura 40). Pintadas nas mais diversas cores e com imagens de 

santos nas fachadas, algumas possuem as datas em que foram construídas, muitas delas 

entre o final do século XIX e o início do século XX, apesar de também possuir edificações 

construídas mais recentemente. Na Rua Jogo da Bola está localizado o Bar do Beto e o 

tradicional Armazém do Sérgio (n. 13, Mapa 1 / Figura 44) – onde são vendidas bebidas, 
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alimentos e outras mercadorias – e a Capela da Nossa Senhora da Conceição, fundada em 

10 de julho de 1892115. No final da rua encontra-se a pequena Praça Leopoldo Martins (n. 

14, Mapa 1/Figura 44), com jardim e alguns equipamentos como bancos, mesas para jogos 

de xadrez e playground para crianças. Da praça visualiza-se a Baía de Guanabara, o Porto 

do Rio de Janeiro, a Ponte Rio-Niterói e muitas edificações situadas na Região Portuária. 

Essas duas ruas do topo do Morro foram escolhidas para o percurso, por já apresentarem 

alguns indícios de mudanças, tanto físicas, como sociais e econômicas, conforme será mais 

aprofundado nos capítulo 5, sobre os resultados da pesquisa. Muitos sobrados estão sendo 

restaurados para abrigar albergues, escritórios e restaurantes, como o já citado Imaculada 

Bar, na Ladeira João Homem. 

                                            
115 A Igreja da Nossa Senhora da Conceição, mais especificamente denominada Devoção Particular a 
Nossa Senhora da Conceição, foi construída na Rua do Jogo da Bola no ano de 1892, segundo 
consta no Anuário Eclesiástico do Rio de Janeiro de 1942 (CARNEIRO, 2011). A Igreja é frequentada 
principalmente pela “comunidade portuguesa” de “cima” do Morro. No dia 08 de dezembro comemora-
se o dia Da Nossa Senhora da conceição com uma celebração que abrange duas missas, uma pela 
manhã e outra no final da tarde, e a procissão. Em 2009, a celebração foi inventariada como 
“patrimônio imaterial” pelo IPHAN/RJ. 
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Figura 42: Acesso à Rua Jogo da Bola 

Fonte: fotografias da autora. 
 

Figura 43: Vista e início da Rua Jogo da Bola

 
Fonte: fotografias da autora. 
 

Figura 44: Perfil da Rua Jogo da Bola, Armazém do Sergio e Praça Leopoldo Martins 

 
Fonte: Fotografias da autora. 

  

Seguindo o percurso, após a Praça Leopoldo Martins, na Jogo da Bola, pega-se a 

Travessa Joaquim Soares e chega-se a Ladeira Pedro Antônio, onde fica o Observatório do 
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Valongo116. O espaço pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que desde 

2002 sedia os cursos de Graduação e Pós-Graduação em Astronomia, no terreno onde 

existia a Chácara do Valongo, local onde, antes da Abolição da Escravatura, em 1888, eram 

deixados os escravos para serem vendidos. Nessa região existem casas e sobrados 

restaurados e outros aparentemente abandonados, além de casas mais modestas. 

Continuando na Ladeira Pedro Antônio, um beco estreito e comprido, chega-se ao Mirante 

do Valongo, local com vista panorâmica onde pode-se enxergar o edifício da Central do 

Brasil, alguns prédios comerciais, o Morro da Providência e o centro da cidade (n. 15, Mapa 

1/ Figura 45). Dando coninuidade ao percurso, chega-se ao Jardim Suspenso do Valongo e 

a casa da Guarda (n. 16, Mapa 1 / Figura 45). Criado no princípio do século XX como parte 

de um muro de contenção, de aproximadamente 10 metros, também tornou-se um 

monumento, segundo as autoras Sigaud e Pinho (2000), com o objetivo de esconder os 

indícios do antigo comércio de escravos que ocorria ali117. Após anos de abandono e 

vandalismo, o local, que foi tombado pelo Iphan como Patrimônio Histórico Artístico e 

Nacional em 1938, foi restaurado na década de 1980, entretanto, sem manutenção, o local 

continuou degrado. O jardim Suspenso do Valongo, a Casa da Guarda e o mictório público 

foram recentemente restaurados pelo Programa Porto Maravilha Cultural (Figura 46), 

conforme será demonstrado no Capítulo 5. Do jardim tem-se a visão da Rua Camerino e do 

seu conjunto arquitetônico formado por antigos sobrados (n. 17, Mapa X / Figura 45). 

 

                                            
116 O Observatório do Valongo descende do antigo Observatório Astronômico da Escola Polytechnica, 
fundado em 1881, pelo Dr. Manuel Pereira Reis, ao lado do Convento de Santo Antônio, no Morro de 
Santo Antônio. Na década de 1920 foi transferido para o alto do Morro da Conceição, devido às 
necessidades de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. O novo observatório fundado foi 
nomeado, inicialmente, Observatório do Morro do Vallongo. 
117 A antiga Rua do Valongo, que ligava o Cais do Valongo ao Largo do Depósito, abrigava lojas que 
vendiam escravos e artigos relacionados à prática da escravidão. No eixo formado por este caminho, 
os escravos recém-chegados eram acomodados em barracões conhecidos como casas de engorda, 
onde literalmente ganhavam peso, de modo a valorizar seu preço no mercado. Nesta área também 
havia mercados onde os africanos escravizados eram expostos aos potenciais compradores. No 
início do século XX, por ocasião do alargamento da via, foram construídos o Jardim Suspenso do 
Valongo, a Casa da Guarda e o Mictório Público. Parte do plano de remodelação e embelezamento 
da cidade pelo Prefeito Pereira Passos, o parque foi projetado pelo arquiteto-paisagista Luis Rey e 
inaugurado em 1906. Escavação arqueológica encontrou vasto acervo que remete à "tralha 
doméstica" da época, revelando aspectos da vida cotidiana, costumes e mentalidade dos habitantes 
do Morro da Conceição (PORTO MARAVILHA,2012). 
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Figura 45: Vista da ladeira Pedro Antônio, Jardim Suspendo do Valongo e Sobrados na Rua 
Camerino 

 
Fonte: Fotografias da autora. 
 

Figura 46: Casa da Guarda e Jardim Suspendo do Valongo 

 
Fonte: Fotografias da autora. 

 

Continuando, a Avenida Barão de Tefé foi escolhida por abarcar um importante sítio 

histórico da cidade, denominado Cais do Valongo (n. 18, Mapa 1 / Figura 47). A Intendência 

Geral de Polícia da Corte da Cidade do Rio de Janeiro o construiu em 1811 para atender a 

antiga determinação do Vice-Rei, o Marquês de Lavradio, feita em 1779. Seu objetivo era 

retirar da Rua Direita, atual Primeiro de Março, o desembarque e comércio de africanos 

escravizados. O mercado de escravos se intensificou a partir da construção do Cais, porta 

de entrada de mais de 500 mil africanos, em sua maioria, vindos do Congo e de Angola, 

Centro-Oeste africano. Ao longo dos anos, o Cais sofreu sucessivas transformações. Na 

primeira intervenção, em 1843, foi remodelado com requinte para receber a Princesa das 

Duas Sicílias, Teresa Cristina Maria de Bourbon, noiva do (então) futuro Imperador D. Pedro 

II, e passou a se chamar Cais da Imperatriz, em memória ao acontecimento. Com as 

reformas urbanísticas da cidade no início do século XX, por Pereira Passos, o Cais da 

Imperatriz foi aterrado em 1911. Um século depois, em 2011, as obras de reurbanização do 

Porto Maravilha permitiram o resgate do sítio arqueológico. Em 2012, a Prefeitura do Rio de 

janeiro acatou a sugestão do Movimento em Defesa do Direito do Negro e, em julho do 
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mesmo ano, transformou o espaço em monumento preservado e aberto à visitação pública. 

O Cais do Valongo passou a integrar o Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da 

Herança Africana, conforme mencionado. Em 2014 a Prefeitura do Rio de Janeiro e o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) deram início à elaboração do 

dossiê técnico para reconhecer a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela UNESCO. 

 

Na Avenida barão de Tefé também estão localizadas as Docas Nacionais (Figura 

47). Fundado em 1871, o armazém Docas Pedro II é marco na história do País e do 

movimento negro. Construído pelo engenheiro André Rebouças como o primeiro armazém 

do Porto do Rio para guardar grãos trazidos pelos navios que atracavam no local, nenhum 

escravo trabalhou no projeto, coisa rara à época. Desde o ano 2000 o espaço é ocupado 

como sede do Comitê Ação da Cidadania com oficinas, seminários e eventos com temática 

social e cultural (PORTO MARAVILHA, 2014). Ainda nessa avenida, encontra-se o Espaço 

Meu Porto Maravilha, local que foi criado para apresentar ao público a Operação Urbana 

Porto Maravilha, com sala multimídia e um café. 

 

Figura 47: Cais do Valongo e da Imperatriz e Docas Nacionais

 
Fonte: fotografias da autora. 

  

Seguindo o percurso, chega-se a Rua Sacadura Cabral, antiga Rua da Saúde, que 

tem início na Praça Mauá, que antigamente era o Largo da Prainha. Hoje o largo virou 

praça, e nem no nome há mais prainha. A extensão da rua já não segue, como um dia 

seguiu, o traçado do mar. O desenvolvimento urbano introduziu um grande aterro, a 

construção de armazéns para estocagens, a abertura da Av. Rodrigues Alves e a 

multiplicação de casas de comércio, promovendo grande impacto nessa paisagem, entre os 

séculos XIX e XX. A Rua Sacadura Cabral é uma das principais vias da região e apresenta 

um importante conjunto arquitetônico (n. 19 e n. 20, Mapa 1 / Figura 48). Em função do 
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Projeto Porto Maravilha, muitas alterações já ocorreram no local. Obras de infraestrutura já 

foram efetuadas e outras ainda estão em andamento. Muitos sobrados que estavam em 

ruínas estão sendo restaurados para novos usos, como o caso da boate The Week (figura 

49). Em uma edificação nova, a Cdurp (figura 49) também instalou sua sede no local. 

Mudanças no padrão do comércio e serviço já podem ser observadas. A rede de lojas 

Americanas, em menos de dois anos, já inaugurou duas filiais nessa rua. Bares e 

restaurantes tradicionais, como o Angu do Gomes, passaram por grandes reformas. 

 

Figura 48: Sobrados na Rua Sacadura Cabral 

 
Fonte: fotografias da autora. 
 

Figura 49: Boate The Week e nova sede da Cdurp na Rua Sacadura Cabral 

 
Fonte: fotografias da autora. 

 

Nas imediações da Rua Sacadura Cabral encontra-se a Pedra do Sal118 (n. 21, 

Mapa 1 / Figura 50), já mencionada no subcapítulo anterior. O percurso ainda passa pela 

                                            
118 Cabe aqui, fazer algumas outras referências sobre a Pedra do Sal, que já teve os nomes de 
Quebra-Bunda e Pedra da Prainha mas, como nas redondezas se carregava o sal, popularizou-se 
como Pedra do Sal. Os degraus foram esculpidos  na rocha para facilitar o trabalho de subir na pedra 
lisa. A partir da segunda metade do século XIX, estivadores se reuniam no local para cantar e dançar. 
Na Pedra do Sal, surgiram os primeiros ranchos carnavalescos, afoxés e rodas de samba. Por ali 
passaram grandes nomes da música, como João da Baiana, Pixinguinha e Donga. 
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Rua São Francisco da Prainha (n. 22, Mapa 1 / Figura 50), onde está localizado o Quilombo 

da Pedra do Sal e chega ao Largo de São Francisco da Prainha119 (n. 23, Mapa 1 / Figura 

51), circundado por edifícios históricos do início do século XX, alguns deles em ruínas e 

outros já reformados, como o que abriga o restaurante Angu do Gomes. Muitas 

manifestações culturais são realizadas no largo, como ensaios e desfiles de blocos de 

carnaval, como o já mencionado Bloco “Escravos da Mauá”. Voltando à Rua Sacadura 

Cabral encontra-se em um terreno mais alto a também já mencionada Igreja de São 

Francisco da Prainha (n. 24, Mapa 1/Figura 51), que se encontra fechada, em fase de 

restauração120.  

 

Figura 50: Pedra do Sal e Rua São Francisco da Prainha

 
Fonte: fotografias da autora. 
 

Figura 51: Sobrados no Largo da Prainha e Igrja de São Francisco da Prainha 

 
Fonte: fotografias da autora. 

 

                                            
119 Antes da construção do porto, no inicio do século XX o largo era uma praia chamada Prainha que 
batia nos muros da Igreja de São Francisco da Prainha sendo essa a origem do nome do largo. 
120 Em 2013, a Cdurp contratou para o restauro a empresa Biapó, responsável por obras de grande 
relevância no País, como a Casa da Moeda, Centro de Referência do Artesanato Brasileiro (RJ) e o 
Mercado Municipal (GO). A empresa venceu a licitação para recuperar o prédio em investimento de 
R$ 3,9 milhões por meio do Programa Porto Maravilha Cultural. 
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No final rua, avista-se o Museu de Arte do Rio (MAR) (n. 25, Mapa 1/Figura 52), 

inaugurado em março de 2013, considerado um dos símbolos e projeto-âncora da 

reestruturação urbana da Região do Porto. Logo após a Praça Mauá, está em fase de 

execução, no Píer Mauá, o Museu do Amanhã (n. 26, Mapa 1/Figura 52), do renomado 

arquiteto espanhol Santiago Calatrava, outro, se não principal, projeto âncora do Projeto 

Porto Maravilha. Em frente ao museu, mas com um obstáculo físico representado pelo 

Viaduto da Perimetral (n. 27, Mapa 1/Figura 52) – que pelas diretrizes do projeto será 

derrubado a Praça Mauá – que encontra-se inacessível e fechada por tapumes – também 

está passando por uma reurbanização. Em frente, Após a passagem pela Praça Mauá, 

retorna-se ao ponto inicial do percurso, no Edifício RB1, na Avenida Rio Branco, fechando 

assim o trajeto escolhido.  

 

Figura 52: Museu de Arte do Rio (MAR) visto da Rua Sacadura Cabral e obras do Museu do Amanhã 
com o Viaduto da Perimetral 

Fonte: fotografias da autora. 
 

Pode-se constatar que a área do percurso, apesar de ser uma pequena parcela da 

grande área que o Projeto Porto Maravilha abrange, é uma região muito diversificada, de 

grande importância histórica e cultural, além de apresentar uma complexa rede de relações 

sociais. Acredita-se também que, pela implementação do projeto ter começado por essa 

região, ela se torna um local interessante e com muito potencial para os estudos sobre a 

temática da gentrificação, de modo geral, e para o estudo de caso específico dessa 

pesquisa. Além dessas justificativas, que visam o alcance do objetivo do trabalho, deve-se 

aqui comentar que a região foi uma grata surpresa para a pesquisadora, fazendo que o 

trabalho e os levantamentos de campo fossem prazerosos, estimulantes e de muitas 

descobertas. Assim, concorda-se com as palavras e o sentimento descrito por Sigaud e 

Pinho (2000, p. 12), quando comentam que ao interligar “no espaço forças de origens tão 

distintas mas tão poderosas”, através da “delicadeza de seu casario e de suas ruas estreitas 

e irregulares”, com “sobrados e suas janelas de onde nos espreitam olhos tão desconfiados 

quanto receptivos e curiosos”, o Morro da Conceição e seus arredores apresenta-se como 



174 
 

 
 

um pequeno e agradável oásis, em meio ao movimentado centro do Rio de Janeiro. No 

capítulo a seguir, será apresentada a construção da análise que orientou a busca dos 

objetivos específicos desse estudo de caso e os respectivos resultados encontrados no 

percurso aqui apresentado. 
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CAPÍTULO 5  
 

Construção da Análise e Resultados  

O objetivo deste capítulo é apresentar a construção da análise e os resultados obtidos 

a partir da pesquisa de campo e de pesquisa em fontes secundárias. Este capítulo 

divide-se em três subcapítulos. O primeiro descreve a construção da análise a partir do 

referencial teórico sobre pesquisas empíricas referentes a processos de gentrificação e 

suas variáveis. O segundo apresenta os resultados encontrados na região de estudo e 

divide-se em 4 seções referentes as variáveis estipuladas na construção da análise: 

Variável Física, Variável Econômica, Variável Social e Variável Cultural. O último 

subcapítulo analisa os resultados encontrados nas quatro variáveis e os confronta com 

o referencial teórico utilizado, visando chegar ao objetivo principal desta pesquisa: após 

seis anos do lançamento do Projeto Porto Maravilha e com a primeira etapa das obras 

de infraestrurura concluídas, há indícios de um processo de gentrificação ocorrendo no 

bairro da Saúde e imediações? 
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5.1 Construindo a análise 

 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, que é verificar se após seis anos do 

lançamento do Projeto Porto Maravilha há indícios de um processo de gentrificação 

ocorrendo no bairro da Saúde e imediações, faz-se necessário construir uma estrutura de 

análise que englobe as possíveis variáveis encontradas nesse processo. Como o Projeto 

Porto Maravilha ainda está sendo implementado e os processos de gentrificação podem 

levar décadas para conformarem-se ou estarem completos, cada indício encontrado nas 

diferentes variáveis torna-se importante nesta pesquisa. Assim, a construção da análise 

apoia-se no referencial teórico sobre os processos de gentrificação e suas variáveis e 

pesquisas empíricas já efetuadas e referenciadas na literatura (ATKINSON; BIDOU-

ZACHARIASEN, 2006; BRIDGE, 2005; BUTLER, 1997; HAMNETT, 1984; HAMNETT; 

WILLIAMS, 1979, 1980; LEES ET AL., 2008; LEY, 1994; SMITH, 1979, 2002, 2006, 2007; 

SMITH; WILLIAMS, 1986; SPAIN, 1980), conforme apresentado no capítulo 2 – 

Gentrificação. 

 

Segundo Lees et al. (2008), a importância da metodologia tem sido raramente 

salientada em estudos de gentrificação, em que diferentes quadros metodológicos resultam 

em diferentes resultados do processo. Nesse sentido, os interessados no lado humanista e 

sociocultural da gentrificação tendem a apresentar o processo à escala do indivíduo (por 

exemplo, David Ley) e conectam a gentrificação a uma decisão individual e de pequenos 

grupos de pessoas que compartilham preferências residenciais (LEES et al., 2008). Em 

contraste, os pesquisadores interessados nos aspectos político-econômicos da gentrificação 

apresentam o processo como um fenômeno de escala muito maior e consideram os 

gentrificadores como um grupo social coletivo, vinculados por racionalidade econômica (por 

exemplo, Neil Smith), não necessitando analisar e explorar as motivações de gentrificadores 

individuais (BERNT; HOLM, 2005; LEES et al., 2008).  

 

Entretanto, atualmente, a maioria dos pesquisadores reconhece que ambas as 

perspectivas, tanto a do consumo quanto a da produção, são crucialmente importantes para 

explicar, compreender e lidar com os processos de gentrificação (LEES et al., 2008). Como 

Clark afirma (in ATKINSON; BRIDGE, 2005, p.11): "Nenhum dos lados é compreensível sem 

o outro, e todas as teorias atuais sobre a gentrificação tocam nestas condições básicas para 

a existência do fenômeno". Assim, apesar de este estudo de caso encontrar-se diante de 

uma reestruturação urbana imposta pelo Estado e colocada em prática por meio de uma 

parceria público-privada, em que os interesses do capital prevalecem aos interesses de 
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cunho social, acredita-se que a decisão individual e a de pequenos grupos que 

compartilham dessas preferências também são importantes, no sentido de que a ocupação 

do local aconteça e o processo de gentrificação seja completo. Por esse motivo, e 

concordando com Clark para construir a análise, ambas as vertentes mencionadas serão 

utilizadas. 

 

Para estruturar um estudo de caso no bairro de Prenzlauer Berg121, em Berlim, na 

Alemanha, os autores Bernt e Holm (in ATKINSON; BRIDGE, 2005) emolduraram uma série 

de questões de pesquisa que extraíram das definições convencionais sobre os processos de 

gentrificação encontradas na literatura. Para verificar onde o estudo de caso convergia ou 

divergia dessas definições, os autores elencaram três pressupostos que consideraram 

fundamentais:  

 

Em primeiro lugar, se a gentrificação é vista como um processo de 
reinvestimento (N. Smith, 1996), um aumento visível em investimentos 
ocorreria no dilapidado estoque habitacional. Esses investimentos deveriam 
estar espacialmente concentrados e levando a um aumento nos valores do 
mercado habitacional e/ ou no valor dos aluguéis. Em segundo lugar, 
referente às mudanças populacionais, é esperada a invasão de novos tipos 
de famílias com maior status social (particularmente em termos de renda e 
qualificação formal) comparado aos habitantes anteriores (Ley 1996). Como 
resultado, a ocorrência de um “aprimoramento” da estrutura social é 
esperada e esse aprimoramento sendo consequência de movimentos 
migratórios. Em conexão com a primeira questão, essas mudanças seriam 
visíveis particularmente em edificações restauradas. Por último, 
paralelamente às mudanças observadas na composição da população e de 
investimentos, uma alteração no discurso cultural sobre o bairro afetado 
deve ocorrer, a qual ao mesmo tempo deve adquirir a reputação de 
“chique”, da moda ou, mais comumente, uma nova localidade de atividades 
culturais (Zukin, 1991). Essa mudança de valores tende a resultar numa 
nova infraestrutura de restaurantes descolados, boutiques e delicatessens. 
(BERNT; HOLM, 2005, p. 10) 

 

Partindo dessa citação, que compreende a gentrificação como um amplo, complexo 

e interligado processo de reestruturação que abarca ambas as vertentes já mencionadas, 

baseia-se a elaboração da estrutura da análise do estudo de caso deste trabalho. Apesar de 

os autores considerarem três variáveis como fundamentais em seu estudo – a variável 

econômica, a social e a cultural –, acredita-se que há uma quarta variável, não menos 

importante, para a análise dos processos de gentrificação: a variável física (que apesar de 

                                            
121  Prenzlauer Berg está localizado na parte onde estava situada a Berlim Oriental, quando a cidade 
ainda era dividida. Originalmente um bairro operário, a região foi sendo habitada, 
predominantemente, por estudantes e jovens, muitos deles artistas, por ser um bairro desinvestido 
pelo governo da Alemanha Oriental e consequentemente, mais barato. Desde a queda do muro e 
reunificação da cidade, o bairro tem passando por uma profunda reestruturação urbana e, 
atualmente, o local é um dos mais caros da cidade de Berlim. 



179 
 

 

não destacada, também aparece na citação). Segundo Hamnet (apud BIDOU-

ZACHARIASEN, 2006, p. 23): 

 

A gentrificação é um fenômeno ao mesmo tempo físico, econômico, social e 
cultural. Ela implica não apenas uma mudança social, mas também uma 
mudança física do estoque de moradias na escala de bairros; enfim, uma 
mudança econômica sobre os mercados fundiário e imobiliário. É esta 
combinação de mudanças sociais, físicas e econômicas que distingue a 
gentrificação como um processo ou conjunto de processos específicos 
(Hamnet, 1984). 

 

Assim, concordando com Hamnet, que a gentrificação é um fenômeno ao mesmo 

tempo físico, econômico, social e cultural, será incluída na construção da análise a variável 

física. Para a inclusão dessa quarta variável, leva-se em consideração também a evolução 

dos processos de gentrificação, em que novos tipos de transformação do ambiente 

construído – desde reformas e restaurações a novas construções e verticalização, com 

grandes torres de edifícios habitacionais e empresariais122 (LEES et al., 2008) – estão 

presentes. Leva-se em conta também o fato do Projeto Porto Maravilha ser a maior 

Operação Urbana Consorciada em andamento no Brasil, com objetivo de promover a 

reestruturação local, por meio da ampliação, articulação e requalificação dos espaços 

públicos da região, ou seja, de transformações significativas no ambiente construído. Assim, 

justificada a importância da inclusão da variável física, volta-se à citação que embasa a 

construção da análise desta pesquisa, em quatro níveis de compreensão:  

 

1. FÍSICO: “Em primeiro lugar, se a gentrificação é vista como um processo de 

reinvestimento (N. Smith, 1996), um aumento visível em investimentos ocorreria no 

dilapidado estoque habitacional.”(...) “Em conexão com a primeira questão, essas mudanças 

seriam visíveis particularmente em edificações restauradas.” 

 

2. ECONÔMICO: “Esses investimentos deveriam estar espacialmente concentrados e 

levando a um aumento nos valores do mercado habitacional e/ ou no valor dos aluguéis.” 

 

3. SOCIAL: “Em segundo lugar, referente às mudanças populacionais, é esperada a invasão 

de novos tipos de famílias com maior status social (particularmente em termos de renda e 

qualificação formal) comparado aos habitantes anteriores (Ley 1996). Como resultado, a 

ocorrência de um “aprimoramento” da estrutura social é esperada e esse aprimoramento 

sendo consequência de movimentos migratórios.” 

                                            
122 Como no já citado conceito de new-build gentrification (LEES et al., 2008). 
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1. VARIÁVEL FÍSICA :  

Compreende a busca por vestígios de uma transformação no ambiente construído e 

mudanças na paisagem urbana no recorte espacial do estudo, ocasionadas tanto pela 

implementação do Projeto Porto Maravilha quanto por parte de investimentos feitos por 

meio da iniciativa privada entre os anos de 2010 e 2015, recorte temporal desta 

pesquisa.  

 

 

 

 

4. CULTURAL: “Por último, paralelamente às mudanças observadas na composição da 

população e de investimentos, uma alteração no discurso cultural sobre o bairro afetado 

deve ocorrer, a qual ao mesmo tempo deve adquirir a reputação de “chique”, da moda ou, 

mais comumente, uma nova localidade de atividades culturais (Zukin 1991). Essa mudança 

de valores tende a resultar numa nova infraestrutura de restaurantes descolados, boutiques 

e delicatessens.” 

 

Assim, através desses quatro níveis de compreensão acima relacionados, 

juntamente com o embasamento teórico exposto no capítulo sobre gentrificação123, as 

variáveis utilizadas para verificar se indícios de um possível processo de gentrificação já 

podem ser observados no local de estudo são: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
123 Capítulo 2 – Gentrificação. 

COLETA DE DADOS: essas informações serão obtidas por fontes secundárias, 

como informações do projeto em sites oficiais e órgãos da Prefeitura da cidade do 

Rio de Janeiro, assim como, principalmente, por meio de fontes primárias, como 

levantamentos fotográficos no local e levantamentos das principais mudanças 

percebidas ao longo da pesquisa. Como esta pesquisa teve início no ano de 2013, 

quando a implementação do Projeto Porto Maravilha já estava ocorrendo, será 

utilizado o Google Maps, mais especificamente a ferramenta da linha do tempo do 

Google Street View, para recuperar imagens do ano de 2010 e poder compará-las 

com a realidade local nos anos de 2014 e 2015. 
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2.  VARIÁVEL ECONÔMICA :  

Compreende a valorização imobiliária no local. Busca-se a identificação de aumentos no 

valor de compra/venda e aluguel dos imóveis residenciais, assim como dos imóveis 

comerciais e industriais na área de estudo e do aumento da oferta de imóveis 

disponíveis na região. Cabe aqui salientar que se investiga uma valorização relativa em 

comparação a outros bairros da cidade do Rio de Janeiro, e não uma valorização 

isolada. Pretende-se, ainda, averiguar nessa variável se já é possível observar na área 

de estudo estabelecimentos de comércio e prestação de serviço com um padrão mais 

elevado – e, consequentemente, valores de produtos e serviços também mais elevados 

– do que o encontrado anteriormente ao Projeto Porto Maravilha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. VARIÁVEL SOCIAL :  

Os estudos da gentrificação identificam nas mudanças demográficas um fato 

fundamental – apesar de, por si só, não ser condição suficiente para a ocorrência do 

processo – para avaliar a ocorrência do fenômeno em determinado local. Uma das 

possibilidades de identificação dessa variável se faz por meio dos agentes envolvidos no 

processo. Sem dúvida, existem muitos atores que tornam possíveis os processos de 

gentrificação em uma área, no entanto, os gentrifiers – ou gentrificadores – são o 

produto mais evidente. Portanto, pretende-se analisar nessa variável se estão ocorrendo 

mudanças expressivas no perfil da população residente na área (como alterações no 

grau de escolaridade ou instrução e renda per capita dos moradores) e que 

características possuem os novos e antigos moradores da região. 

COLETA DE DADOS: para a construção desta análise, serão utilizados dados 
fornecidos pelo Sindicato das empresas de compra, venda e administração de 
imóveis do Rio de Janeiro (SECOVI), da Associação de Dirigentes de Empresas do 
Mercado Imobiliário (ADEMI RJ), do Instituto Pereira Passos (IPP), do site ZAP 
Imóveis e de imobiliárias da região. Além disso, serão aplicadas entrevistas 
exploratórias semiestruturadas com artistas, moradores, comerciantes e 
prestadores de serviços encontrados na área de estudo. Pretende-se também 
fazer levantamentos no recorte espacial desta pesquisa relativos aos usos do solo, 
com o objetivo de averiguar as principais mudanças de usos que estão ocorrendo 
no local e as alterações referentes ao padrão nos estabelecimentos de comércio e 
serviços na região. 
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Além dos dados provenientes de fontes secundárias, acredita-se ser de 

fundamental importância para a construção desta pesquisa a produção de levantamentos, 

observações e anotações realizadas no local. Pelo fato de o estudo de caso ser em outra 

cidade, que não a da pesquisadora, serão aproveitadas todas as incursões na área para a 

participação de reuniões, como a ocorrida em março de 2014 no Jornal Folha da Rua 

Largae eventos que aconteçam durante o período desta pesquisa. os dados, que são de 

natureza muito diversificada e em sua maioria qualitativos, serão analisados de acordo com 

cada variável, a fim de alcançar os objetivos específicos delineados para esta pesquisa. 

Serão produzidos mapas, com o intuito de facilitar a visualização dos dados no recorte 

espacial, esquemas e gráficos. 

COLETA DE DADOS: com base no Censo de 2000 e 2010, serão analisadas as 

características demográficas da área de estudo, como as condições 

socioeconômicas, idade e grau de escolaridade dos moradores da região. Além 

desses dados secundários, os resultados da variável social serão baseados nos 

relatos de moradores, artistas, comerciantes e prestadores de serviços da região, 

que serão obtidos por meio de entrevistas exploratórias semiestruturadas, com o 

objetivo de identificar possíveis mudanças na população local. Ainda, serão 

realizadas observações no local de estudo, com o intuito de perceber e entender 

as dinâmicas sociais da região e, se possível, participação em reuniões locais. 

4. VARIÁVEL CULTURAL :  

Essa variável está profundamente atrelada aos novos discursos culturais que passam 

a ser valorizados nos bairros em reestruturação, por meio da construção de novos 

equipamentos culturais, como museus, teatros, cinemas, centros de convenções e 

parques temáticos, assim como a restauração de sítios históricos e a valorização da 

cultura do local.  

COLETA DE DADOS: essas informações serão obtidas por fontes secundárias, 

como a análise do projeto por meio de informações de sites oficiais e órgãos da 

Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e fontes primárias, mediante levantamentos 

que serão realizados no local. 
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Figura 53: Charge gentrification 

Fonte: https://atarielle.wordpress.com/2013/01/17/the-rising-of-gentrification/ 
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5.2 Os resultados 

 

 Esse subcapítulo apresenta os resultados encontrados na região de estudo e divide-

se em 4 seções, referentes as variáveis estipuladas na construção da análise: Variável 

Física, Variável Econômica, Variável Social e Variável Cultural. Cabe aqui destacar que ao 

final das seções 5.2.2 Variável econômica e 5.2.4 Variável cultural são apresentados  mapas 

dos levantamentos de campo. 

 

5.2.1 Variável física 

 

Em geral, o cenário que antecede um processo de reestruturação urbana é 

caracterizado por um local amplamente deteriorado, tanto no aspecto físico – relacionado à 

degradação das edificações, do mobiliário urbano e da infraestrutura em geral –, como no 

aspecto simbólico – relacionado à representação social negativa vinculada à insegurança e 

ao caráter marginal do local (LEITE, 2010). Assim, conforme visto no capítulo 2124 e na 

construção da análise, juntamente com as reestruturações urbanas promovidas, 

investimentos maciços começam a ser feitos no dilapidado ambiente construído125 (BERNT; 

HOLM, 2005; HAMNETT, 1984; LEES et al., 2008; SMITH, 1979). Para tornar o programa 

de reestruturação urbana lucrativo, aumenta-se consideravelmente o status social da área 

(FURTADO, 2014), através de um novo arranjo espacial com áreas de produção, consumo e 

reprodução social (SIQUEIRA, 2014). Investimentos ligados a essa nova configuração física 

são necessários para criar locais onde os lucros possam ser gerados, com escritórios, lojas, 

moradias, equipamentos culturais, de lazer, entretenimento e todo o resto da infraestrutura 

que compõe o que é chamado de "ambiente construído" (LEES et al., 2008). 

 

Guardadas as diferenças e as particularidades que marcam os distintos processos 

de gentrificação, pode-se afirmar que as alterações físicas na paisagem urbana estão 

presentes em todos os processos, desde os casos descritos por Glass, em 1964, até os 

mais atuais (ATKINSON; BRIDGE, 2005; BIDOU-ZACHARIASEN, 2006; LEES et al., 2008 

SMITH, 2007). Mesmo em áreas onde as estruturas físicas preexistentes à reestruturação 

são o grande atrativo para os grupos gentrificadores – por exemplo, as tradicionais 

Brownstones em Nova Iorque – há um processo de modificação do espaço construído, por 

                                            
124 Capítulo 2 – sobre o conceito da gentrificação. 
125 Cabe aqui ressaltar que a desvalorização do capital investido no ambiente construído afeta as 
propriedades de todos os gêneros: residencial, comercial e industrial (SMITH, 2007). 



185 
 

 

meio de investimentos em reformas, renovações, novas edificações, melhorias de serviços 

públicos e privados e melhorias na infraestrutura urbana. Para a produção do espaço 

gentrificável, uma diferença entre a extração de mais-valia obtida com os usos atuais do es-

paço e um potencial de extração de mais-valia por meio da mudança de usos e usuários 

deve existir (SMITH, 1979). Assim, além do desinvestimento anterior, essas transformações 

físicas acontecem em função dos “distintos padrões de consumo e reprodução social entre 

os antigos e os novos usuários do local” (SIQUEIRA, 2014, p. 395). Adequando-se às 

demandas de valorização imobiliária, limpeza urbana, ordenamento e segurança, os 

espaços são voltados ao uso ou à reapropriação por parte das classes médias e altas, 

resultando na exclusão dos ocupantes de baixa renda da área e, consequentemente, sua 

erradicação (FURTADO, 2014). Desta forma, espaços elitistas e segregados são criados. 

Em paralelo a esse movimento, empreendedores imobiliários e agentes públicos, 

juntamente com poderosos grupos midiáticos, passam a vender uma nova imagem do local, 

de desenvolvimento e segurança, atraente às camadas mais abastadas da população 

(ZUKIN, 1987).  

 

Figura 54: Warton Road, no bairro de Stratford, em Londres, no ano de 2005 (à esquerda), e após a 
construção do Parque Olímpico, em 2012 (à direita) 

  
Fonte: http://www.theguardian.com/sport/interactive/2012/jul/27/olympic-regeneration-legacy-stratford 

 

Figura 55: Lojas tradicionais na Leyton High Road, próximas ao Parque Olímpico de Londres, 
reformadas e padronizadas para receber os Jogos Olímpicos 

  
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2160777/London-2012-Olympics-Leyton-High-Road-
gets-new-look-thats-Notting-Hill-EastEnders.html. 
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Figura 56: Mars Bar, icônico bar do East Village em NY, fechado em 2011 (à esquerda) e substituído 
pelo TD Bank (à direita), após a região sofrer um processo de gentrificação 

  
Fonte: http://therealdeal.com/blog/2014/03/30/photographers-track-manhattan-gentrification/ 

 

Quando as áreas a serem reestruturadas são centros históricos, os processos de 

gentrificação agregam outras características (LEITE, 2010). Com o objetivo de reforçar 

simbolicamente a região em relação à cidade, há uma recuperação dos sítios históricos e 

uma retradicionalização da cultura local como um elemento potencial para atração turística. 

Assim, aumenta-se a possibilidade de visitação e interação da população com os espaços 

históricos reabilitados, espetacularizando a cultura e transformando-a em mercadoria a ser 

consumida por turistas e novos usuários do local (ARANTES, 2000; LEITE, 2010). Conforme 

será demonstrado nos resultados da variável cultural, a área de estudo apresenta sítios 

históricos importantes, já recuperados pelo Projeto Porto Maravilha. Além disso, novos 

equipamentos culturais – na função de projetos âncora – foram construídos, como o Museu 

de Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã, que ainda está em fase de finalização. 

Figura 57: Material de divulgação do Projeto Porto Maravilha Cultural 

 
Fonte: http://www.portomaravilha.com.br/web/sup/porto_maravilha_cultural.aspx. 



 

 

Figura 

Fonte: www.portomaravilha.com.br
  

Grande parte das intervenções e 

referentes ao Projeto Porto Maravilha teve início na área do recorte espacial da pesquisa e 

adjacências. Intervenções como a demolição do Elevado da Perimetral, escavação de 

túneis, construção de novos equipa

obras de recapeamento e calçamento de avenidas, como a Barão de Tefé, e de ruas, como 

a Sacadura Cabral, além da urbanização de praças e do Morro da Conceição, foram 

efetuadas ou estão em andamento n

de água, esgoto e drenagem em ruas e avenidas, também já foram executadas, 

completando a primeira fase de implementação do projeto. Segundo divulgação no site do 

Porto Maravilha127, com a conclusão dessas 

serviços urbanos já começa a ser prestado na região, como, por exemplo, coleta seletiva de 

lixo e iluminação pública eficiente e econômica.

 

Figura 59

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1472757; cariocadorio.wordpress.com

                                        
126 Verificado a partir de observações em campo e dos dados expostos no 
Disponível em: <http://portomaravilha.com.br/>. Acesso em: 10 jun. 2015
127 www.portomaravilha.com.br

Figura 58: Slogan do Projeto Porto Maravilha 

Fonte: www.portomaravilha.com.br. 

Grande parte das intervenções e melhorias na infraestrutura da Região P

referentes ao Projeto Porto Maravilha teve início na área do recorte espacial da pesquisa e 

adjacências. Intervenções como a demolição do Elevado da Perimetral, escavação de 

túneis, construção de novos equipamentos culturais, recuperação de patrimônios históricos, 

obras de recapeamento e calçamento de avenidas, como a Barão de Tefé, e de ruas, como 

a Sacadura Cabral, além da urbanização de praças e do Morro da Conceição, foram 

efetuadas ou estão em andamento na região126. Obras de infraestrutura, como 

de água, esgoto e drenagem em ruas e avenidas, também já foram executadas, 

completando a primeira fase de implementação do projeto. Segundo divulgação no site do 

, com a conclusão dessas intervenções, um novo padrão de qualidade dos 

serviços urbanos já começa a ser prestado na região, como, por exemplo, coleta seletiva de 

lixo e iluminação pública eficiente e econômica. 

59: Obras de infraestrutura na Rua Sacadura Cabral

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1472757; cariocadorio.wordpress.com

                                            
a partir de observações em campo e dos dados expostos no site 

/portomaravilha.com.br/>. Acesso em: 10 jun. 2015. 
portomaravilha.com.br 
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melhorias na infraestrutura da Região Portuária 

referentes ao Projeto Porto Maravilha teve início na área do recorte espacial da pesquisa e 

adjacências. Intervenções como a demolição do Elevado da Perimetral, escavação de 

mentos culturais, recuperação de patrimônios históricos, 

obras de recapeamento e calçamento de avenidas, como a Barão de Tefé, e de ruas, como 

a Sacadura Cabral, além da urbanização de praças e do Morro da Conceição, foram 

. Obras de infraestrutura, como novas redes 

de água, esgoto e drenagem em ruas e avenidas, também já foram executadas, 

completando a primeira fase de implementação do projeto. Segundo divulgação no site do 

intervenções, um novo padrão de qualidade dos 

serviços urbanos já começa a ser prestado na região, como, por exemplo, coleta seletiva de 

cadura Cabral 

 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1472757; cariocadorio.wordpress.com. 

site do Porto Maravilha. 
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Figura 60: Obras dos novos equipamentos culturais da região, MAR (à esquerda) e Museu do 

Fontes: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1472757; Fotografia da autora.

Figura 61: Obras de restauração do Jardim Suspenso do Valongo e Casa da Guarda, em 2012

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751306&p

Figura 62: Implosão do primeiro trecho do Elevado da Perimetral, em 2013

Fonte: http://portomaravilha.com.br/materias/a/6.asp
 

: Obras dos novos equipamentos culturais da região, MAR (à esquerda) e Museu do 
Amanhã (à direita) 

 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1472757; Fotografia da autora.

 
: Obras de restauração do Jardim Suspenso do Valongo e Casa da Guarda, em 2012

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751306&page=659. 
 

: Implosão do primeiro trecho do Elevado da Perimetral, em 2013

http://portomaravilha.com.br/materias/a/6.asp. 

: Obras dos novos equipamentos culturais da região, MAR (à esquerda) e Museu do 

 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1472757; Fotografia da autora. 

: Obras de restauração do Jardim Suspenso do Valongo e Casa da Guarda, em 2012 

 

: Implosão do primeiro trecho do Elevado da Perimetral, em 2013 

 



 

 

Figura 63: Obras de remoção e limpeza dos entulhos do Elevado da Perimetral, em 2013

Fonte: http://portomaravilha.com.br/materias/a/6.aspx

Figura 64: Obras de urbanização do Morro da Conceição, em 2011

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751306&page=659
 

Objetivando encontrar os vestígios dessas transformações físicas no local de 

estudo, ocasionadas pela implementação do Projeto Porto Maravilha entre os anos de 

2010128 e 2015129, foram realizados

em sites oficiais131 e, posteriormente, foi feito um comparativo entre as informações 

                                        
128 Ano do início da implementação do Projeto Porto Maravilha.
129 Ano de encerramento desta pesquisa.
130 Através de pesquisa de campo em novembro de 2013, março de 2014, janeiro e março de 2015, 
foram realizados levantamentos fotográficos
semiestruturadas com moradores, comerciantes, prestadores de serviços e artistas do local, além de 
observações na área e participação na reunião “Conexão Folha da Rua larga”, em que estiveram 
presentes trinta e quatro profissionais interessados na área portuária do Rio de Janeiro, dentre eles, 
produtores culturais, artistas, empreendedores e representantes de empresas que investem na 
região.  
131 Por exemplo: www.portomaravilha.com.br

: Obras de remoção e limpeza dos entulhos do Elevado da Perimetral, em 2013

Fonte: http://portomaravilha.com.br/materias/a/6.aspx. 
 

: Obras de urbanização do Morro da Conceição, em 2011

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751306&page=659. 

Objetivando encontrar os vestígios dessas transformações físicas no local de 

estudo, ocasionadas pela implementação do Projeto Porto Maravilha entre os anos de 

, foram realizados levantamentos no local130 e pesquisas sobre o projeto 

posteriormente, foi feito um comparativo entre as informações 

                                            
Ano do início da implementação do Projeto Porto Maravilha. 
Ano de encerramento desta pesquisa. 
Através de pesquisa de campo em novembro de 2013, março de 2014, janeiro e março de 2015, 

levantamentos fotográficos, levantamentos dos usos do solo, entrevistas 
semiestruturadas com moradores, comerciantes, prestadores de serviços e artistas do local, além de 
observações na área e participação na reunião “Conexão Folha da Rua larga”, em que estiveram 

quatro profissionais interessados na área portuária do Rio de Janeiro, dentre eles, 
produtores culturais, artistas, empreendedores e representantes de empresas que investem na 

www.portomaravilha.com.br; www.cidadeolimpica.com.br; http://www.rio.rj.gov.br/
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: Obras de remoção e limpeza dos entulhos do Elevado da Perimetral, em 2013 

 

: Obras de urbanização do Morro da Conceição, em 2011 

 
 

Objetivando encontrar os vestígios dessas transformações físicas no local de 

estudo, ocasionadas pela implementação do Projeto Porto Maravilha entre os anos de 

e pesquisas sobre o projeto 

posteriormente, foi feito um comparativo entre as informações 

Através de pesquisa de campo em novembro de 2013, março de 2014, janeiro e março de 2015, 
, levantamentos dos usos do solo, entrevistas 

semiestruturadas com moradores, comerciantes, prestadores de serviços e artistas do local, além de 
observações na área e participação na reunião “Conexão Folha da Rua larga”, em que estiveram 

quatro profissionais interessados na área portuária do Rio de Janeiro, dentre eles, 
produtores culturais, artistas, empreendedores e representantes de empresas que investem na 

ttp://www.rio.rj.gov.br/.  
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coletadas e as informações e imagens adquiridas por meio da ferramenta Google Maps132, 

mais especificamente através do Google Street View133. Assim, foi possível constatar 

mudanças físicas significativas na área de estudo no recorte temporal especificado, como 

será demonstrado a seguir através do mapa de levantamento das alterações físicas da área 

(Mapa 2) e das respectivas imagens de cada local alterado, no início da implementação do 

projeto (2010) e nos dias atuais (2014/2015). Foram consideradas mudanças físicas as 

alterações nas edificações existentes e nas fachadas das desses imóveis (pinturas, 

reformas e restaurações), as construções de novas edificações, as alterações no perfil das 

ruas (alargamento dos passeios públicos, mudança de pavimentação, plantio de vegetação 

arbórea, retirada de vagas para veículos e alteração nas pistas de rolamento), as 

restaurações de sítios históricos e as melhorias na infraestrutura urbana. 

 

 

  

                                            
132 Disponível em: <https://www.google.com.br/maps>.  
133 O Google Street View apresenta uma ferramenta de “linha do tempo”, em que é possível resgatar 
imagens de anos anteriores em alguns locais pesquisados, entre o período de janeiro de 2010 e 
dezembro de 2014. 
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Mapa 2: Levantamento das alterações físicas observadas no percurso 
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 EDIFÍCIO PORTO BRASILIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Rua Acre, em janeiro de 2010 

 Fonte: Google Street View (2010). 
 

Figura 66: Rua Acre, em outubro de 2014, com o Edifício Porto Brasilis construído 

 
Fonte: Google Street View (2014). 

 

2. 

O percurso inicia na Rua Acre, onde está localizado o Edifício Porto Brasilis (Figura 66), 

um dos primeiros empreendimentos corporativos construídos na área do Porto 

Maravilha. O imóvel, que possui certificação ambiental, contém 16 pavimentos de 

escritórios e 3 de estacionamento. Concluído em 2012, abriga empresas multinacionais, 

como, por exemplo, a Nissan. Com a fachada totalmente envidraçada, o edifício 

sobressai ao restante das edificações da rua, por sua imponência e pelo alto padrão 
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 RESTAURANTE FOCACCIA
 

Figura 67: Rua Acre, em janeiro de 2010, com comércio tradicional

Fonte: Google Street View (2010). 
 

Figura 68: Rua Acre, em outubro de 2014, com novos restaurantes e alterações nas fachadas

Fonte: Google Street View (2014). 

A Rua Acre é uma das principais vias de comércio e serviços da área de estudo e

possui muitos sobrados degradados

restaurantes antigos, de baixo padrão. Entretanto, 

Projeto Porto Maravilha, a rua 

relação às fachadas, que estão sendo modificadas em virtude de novos usos dos 

imóveis, como no exemplo exposto nas Figuras 67 e 68. O imóvel que antes abrigava 

uma livraria e outros pequenos estabelecimentos (Figura 67) foi totalmente reformado 

para sediar o Restaurante Focaccia (Figura 68), de padrão mais elevado do que os 

outros restaurantes existentes no local. 

3. 
 

RESTAURANTE FOCACCIA  

Rua Acre, em janeiro de 2010, com comércio tradicional

 
: Rua Acre, em outubro de 2014, com novos restaurantes e alterações nas fachadas

uma das principais vias de comércio e serviços da área de estudo e

muitos sobrados degradados, que abrigam ferragens, gráficas, bares e 

restaurantes antigos, de baixo padrão. Entretanto, desde o início da implementação

a rua já apresenta algumas transformações, principalmente em 

relação às fachadas, que estão sendo modificadas em virtude de novos usos dos 

imóveis, como no exemplo exposto nas Figuras 67 e 68. O imóvel que antes abrigava 

vraria e outros pequenos estabelecimentos (Figura 67) foi totalmente reformado 

para sediar o Restaurante Focaccia (Figura 68), de padrão mais elevado do que os 

outros restaurantes existentes no local.  

Rua Acre, em janeiro de 2010, com comércio tradicional 

 

: Rua Acre, em outubro de 2014, com novos restaurantes e alterações nas fachadas 

 

uma das principais vias de comércio e serviços da área de estudo e ainda 

que abrigam ferragens, gráficas, bares e 

desde o início da implementação do 

, principalmente em 

relação às fachadas, que estão sendo modificadas em virtude de novos usos dos 

imóveis, como no exemplo exposto nas Figuras 67 e 68. O imóvel que antes abrigava 

vraria e outros pequenos estabelecimentos (Figura 67) foi totalmente reformado 

para sediar o Restaurante Focaccia (Figura 68), de padrão mais elevado do que os 



 

 

 IMÓVEL PARA ALUGUEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 

 Fonte: Google Street View (2010).

Figura 70: Sobrados na Rua Acre, em outubro de 2014, 

Fonte: Google Street View (2014).
 

4. 
 

Apesar de lento, pode-

serviços com padrão mais elevado do que os antigamente

alguns outros pontos ao longo da Rua Acre.

reformados e colocados para ven

sobrados bastante deteriorados em 2010, e a Figura 70, com sobrados já restaurados 

em 2014. Em termos de infraestrutura e alterações no perfil da rua, como alargamento e 

nova pavimentação dos passeios públicos

Acre. 

IMÓVEL PARA ALUGUEL   

Figura 69: Sobrados na Rua Acre, em janeiro de 2010

Fonte: Google Street View (2010). 
 

: Sobrados na Rua Acre, em outubro de 2014, com alterações nas fachadas e restaurações

Fonte: Google Street View (2014). 
 

-se observar esse movimento de substituição de comércio e 

serviços com padrão mais elevado do que os antigamente estabelecidos no local em 

outros pontos ao longo da Rua Acre. Sobrados estão sendo restaurados e/ou 

reformados e colocados para venda ou aluguel, como demonstra a Figura 69, com 

sobrados bastante deteriorados em 2010, e a Figura 70, com sobrados já restaurados 

Em termos de infraestrutura e alterações no perfil da rua, como alargamento e 

nova pavimentação dos passeios públicos, não foram constatadas alterações
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: Sobrados na Rua Acre, em janeiro de 2010 

com alterações nas fachadas e restaurações 

 

se observar esse movimento de substituição de comércio e 

estabelecidos no local em 

Sobrados estão sendo restaurados e/ou 

da ou aluguel, como demonstra a Figura 69, com 

sobrados bastante deteriorados em 2010, e a Figura 70, com sobrados já restaurados 

Em termos de infraestrutura e alterações no perfil da rua, como alargamento e 

, não foram constatadas alterações na Rua 
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 LADEIRA JOÃO HOMEM
 
 
Figura 71: Perfil da Ladeira João Homem, 
em janeiro de 2010 

Fonte: Google Street View (2010). 
 
Figura 72: Perfil da rua modificado na Ladeira João 
Homem, em janeiro de 2014 

Fonte: fotografia da autora (2014). 

5. 
 

LADEIRA JOÃO HOMEM  

: Perfil da Ladeira João Homem,  

  

: Perfil da rua modificado na Ladeira João  

 

Em matéria publicada em 2010

primeira edição da Revista Porto 

Maravilha sobre as obras de 

urbanização do Morro da Conceição

estavam previstas a remodelação d

fiação elétrica, que passaria a ser 

subterrânea, e as obras de contenção de 

encostas em trechos críticos. 

também prometiam melhorias no 

calçamento e na iluminação pública

que garantiria, segundo a matéria,

mais qualidade de vida para os 

habitantes da região. Algumas melhorias 

já podem ser observadas na Ladeira 

João Homem e na Rua Jogo da Bola, 

que fazem parte do percurso escolhido 

para esta pesquisa. Novos postes de 

iluminação pública foram instalados, 

conforme pode ser observado nas 

figuras comparativas entre a Ladeira 

João Homem no ano de 2010 (Figura 

71) e no ano de 2014 (Figura 72), assim 

como novo calçamento e novas 

escadas, patamares e guarda

para facilitar o deslocamento e a 

acessibilidade dos pede

apesar de a fiação elétrica continuar 

aparente e de alguns problemas de 

infraestrutura relatados por moradores, 

os espaços públicos do Morro da 

Conceição já apresentam, através de 

intervenções do poder público, 

alterações físicas pontuais, po

importantes.  

Em matéria publicada em 2010, na 

primeira edição da Revista Porto 

Maravilha sobre as obras de 

urbanização do Morro da Conceição, 

previstas a remodelação da 

fiação elétrica, que passaria a ser 

e as obras de contenção de 

encostas em trechos críticos. As obras 

prometiam melhorias no 

na iluminação pública, o 

que garantiria, segundo a matéria, ainda 

qualidade de vida para os 

Algumas melhorias 

já podem ser observadas na Ladeira 

João Homem e na Rua Jogo da Bola, 

que fazem parte do percurso escolhido 

para esta pesquisa. Novos postes de 

iluminação pública foram instalados, 

pode ser observado nas 

figuras comparativas entre a Ladeira 

João Homem no ano de 2010 (Figura 

71) e no ano de 2014 (Figura 72), assim 

como novo calçamento e novas 

escadas, patamares e guarda-corpos, 

para facilitar o deslocamento e a 

acessibilidade dos pedestres. Assim, 

apesar de a fiação elétrica continuar 

aparente e de alguns problemas de 

infraestrutura relatados por moradores, 

os espaços públicos do Morro da 

Conceição já apresentam, através de 

intervenções do poder público, 

alterações físicas pontuais, porém 
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 LADEIRA JOÃO HOMEM  
 

Figura 73: Sobrados na Ladeira João Homem, em janeiro de 2010 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 74: Sobrados na Ladeira João Homem, em janeiro de 2015 

 
Fonte: fotografia da autora (2015). 

6. 
 

Além dos investimentos e das intervenções urbanas executadas pelo poder público no 

Morro da Conceição, já é possível perceber, na Ladeira João Homem e na Rua Jogo da 

Bola, investimentos, como reformas, restaurações ou mesmo manutenções (pintura, 

recuperação de esquadrias etc.), em imóveis particulares, com o objetivo de colocá-los à 

venda ou alugá-los no mercado da habitação ou para novos usos, como escritórios, 

bares ou hospedagens. As imagens 73 e 74 mostram um exemplo desses investimentos, 

com a restauração de um sobrado que, em 2010, apresentava-se degradado. Assim 

como esse exemplo, outros serão demonstrados nas páginas seguintes, como nas 

Figuras 75 e 76, Figuras 77 e 78 e Figuras 79 e 80, que apresentam tanto mudanças 

físicas nos imóveis quanto de uso, localizados na Rua Jogo da Bola.  
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 ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA  
 

Figura 75: Imóveis residenciais na Rua Jogo da Bola, em janeiro de 2010 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 76: Imóveis transformados em escritório de arquitetura (à direita, em primeiro plano) e 

hospedagem (à esquerda) na Rua Jogo da Bola, em janeiro de 2015 

 
Fonte: fotografia da autora (2015). 
 
 
 
 

7. 
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  RESIDÊNCIA 
 

Figura 77: Sobrado na Rua Jogo da Bola, em janeiro de 2010 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 78: Sobrado restaurado na Rua Jogo da Bola, em janeiro de 2015 

 
Fonte: fotografia da autora (2015). 

8. 
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 ATELIER  
 

Figura 79: Sobrados na Rua Jogo da Bola, em janeiro de 2010 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 80: Sobrados restaurados e transformados em ateliers na Rua Jogo da Bola, em janeiro de 

2015 

 
Fonte: fotografia da autora (2015). 
 

9. 
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 AVENIDA BARÃO DE TEFÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Avenida Barão de Tefé antes das obras do Projeto Porto Maravilha 

 
Fonte: Google Street View ( 2010). 

 
Figura 82: Avenida Barão de Tefé depois das obras do Projeto Porto Maravilha e da redescoberta do 

Cais do Valongo e do Cais da Imperatriz 

 
Fonte: Google Street View (2014). 
 
 
 

10. 
 

Com recursos próprios da Prefeitura do Rio de Janeiro, a chamada Fase I do Projeto 

Porto Maravilha teve início com as obras de recuperação da Avenida Barão de Tefé, que 

passou a ter nova pavimentação, sinalização, iluminação pública e calçamento, além de 

uma nova galeria de drenagem, que tem como objetivo acabar com os constantes 

alagamentos da área. Além das obras, foram instaladas na avenida novas estações de 

compartilhamento de bicicletas “Bike Rio”, conforme pode ser observado na Figura 82. 

Em meio a essas obras, foram redescobertas ruínas do Cais do Valongo e do Cais da 

Imperatriz (Figura 82). Principal porto de entrada de escravos no Brasil durante o início 

do século XIX, o Cais do Valongo foi remodelado com requinte em 1843 para receber a 

Princesa das Duas Sicílias, Teresa Cristina Maria de Bourbon, noiva do (então) futuro 

Imperador D. Pedro II, conforme será mais bem detalhado na variável cultural.  
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 PERFIL DA RUA SACADURA CABRAL 

Figura 83: Rua Sacadura Cabral antes das obras do Projeto Porto Maravilha 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 84: Rua Sacadura Cabral depois das obras do Projeto Porto Maravilha 

 
Fonte: Google Street View (2014). 
\

11. 
 

A Rua Sacadura Cabral também faz parte da Fase I do Projeto Porto Maravilha e, das 

ruas e avenidas localizadas no recorte espacial desta pesquisa, foi a que mais 

apresentou alterações físicas significativas, tanto em relação aos investimentos públicos 

quanto privados. Como se pode perceber na comparação entre as imagens 83 e 84, o 

perfil da rua foi alterado, com o alargamento dos passeios públicos, mudança no 

calçamento, recapeamento da pista de rolamento, nova iluminação pública, lixeiras, 

faixas de segurança e rebaixos no meio-fio, além de obras de drenagem. Essas 

alterações realizadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que já modificaram e 

melhoraram o padrão da Rua Sacadura Cabral, vêm contribuindo para que investimentos 

privados sejam feitos em imóveis deteriorados do local. Esse é o caso da “The Week”, 

casa noturna que ocupa três imóveis que em 2010 se apresentavam completamente em 

ruínas e recentemente foram restaurados (Figuras 85 e 86). 
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 CASA NOTURNA THE WEEK  
 
 

Figura 85: Imóveis em ruínas na Rua Sacadura Cabral, em 2010 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 86: Imóveis restaurados para abrigar a casa noturna The Week, na Rua Sacadura Cabral, em 

2015 

 
Fonte: fotografia da autora (2015). 
 
 
 

12. 
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 SEDE DA CDURP 
 Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
 
 

Figura 87: Terreno desocupado (à 

Fonte: Google Street View (2010). 

Figura 88: Sede da 

Fonte: Google Street View (2014). 

13. 
 

A CDURP, que no início das obras de implementação do Projeto Porto Maravilha 

localizava-se no bairro de Laranjeiras, construiu uma nova sede (Figura 87) na Rua 

Sacadura Cabral no ano de 2012, 

desocupado (Figura 87). A nova edificação chama a atenção por seu caráter 

contemporâneo e colabora para as mudanças físicas significativas da rua. Além da sede 

da CDURP, pode-se perceber a mudança no perfil da rua, 

número 11 – Perfil da Rua Sacadura Cabral. Nestas imagens nota

alargamento dos passeios públicos e da nova iluminação pública, o plantio de novas 

espécies arbóreas e a retirada das vagas para estacionamento. 

recuperação de um imóvel degradado (à esquerda), conforme será demonstrado nas 

Figuras 89, 90 e 91 formando um novo conjunto de sobrados restaurados.

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Terreno desocupado (à direita) na Rua Sacadura Cabral

 
: Sede da CDURP (à direita) na Rua Sacadura Cabral 

A CDURP, que no início das obras de implementação do Projeto Porto Maravilha 

se no bairro de Laranjeiras, construiu uma nova sede (Figura 87) na Rua 

Sacadura Cabral no ano de 2012, em um terreno que até 2010 encontrava

desocupado (Figura 87). A nova edificação chama a atenção por seu caráter 

contemporâneo e colabora para as mudanças físicas significativas da rua. Além da sede 

se perceber a mudança no perfil da rua, conforme descrito na legenda 

Perfil da Rua Sacadura Cabral. Nestas imagens nota-se também, além do 

alargamento dos passeios públicos e da nova iluminação pública, o plantio de novas 

espécies arbóreas e a retirada das vagas para estacionamento. Ainda, percebe

recuperação de um imóvel degradado (à esquerda), conforme será demonstrado nas 

Figuras 89, 90 e 91 formando um novo conjunto de sobrados restaurados. 

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro  

direita) na Rua Sacadura Cabral 

 

 

A CDURP, que no início das obras de implementação do Projeto Porto Maravilha 

se no bairro de Laranjeiras, construiu uma nova sede (Figura 87) na Rua 

em um terreno que até 2010 encontrava-se 

desocupado (Figura 87). A nova edificação chama a atenção por seu caráter 

contemporâneo e colabora para as mudanças físicas significativas da rua. Além da sede 

conforme descrito na legenda 

se também, além do 

alargamento dos passeios públicos e da nova iluminação pública, o plantio de novas 

Ainda, percebe-se a 

recuperação de um imóvel degradado (à esquerda), conforme será demonstrado nas 
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 EDITORA 
 

Figura 89: Imóvel deteriorado na Rua Sacadura Cabral, em 2010 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 90: Imóvel em reforma na Rua Sacadura Cabral, em 2011 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 91: Imóvel restaurado para abrigar Editora, na Rua Sacadura Cabral, em 2014 

 
Fonte: Google Street View (2014). 
 
 

14. 
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 BAR GRACIOSO  
 

Figura 92: Bar Gracioso na Rua Sacadura Cabral, antes do incêndio e da reforma, em 2010 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 93: Bar Gracioso na Rua Sacadura Cabral, após a reforma, em 2015 

 
Fonte: fotografia da autora (2015). 
  

15. 
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 PERFIL DA RUA SACADURA CABRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 94: Rua Sacadura Cabral antes das obras do Projeto Porto Maravilha 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 95: Rua Sacadura Cabral depois das obras do Projeto Porto Maravilha 

 
Fonte: Google Street View (2014). 

16. 
 

Ao longo da Rua Sacadura Cabral, observam-se as melhorias feitas pelo poder público 

assim como pela iniciativa privada, já comentadas em imagens anteriores. Cabe aqui 

salientar que as mudanças significativas nessa rua encontram-se dentro do recorte 

espacial desta pesquisa, pois na parte que ficou de fora do percurso escolhido, ou seja, 

após o cruzamento com a Avenida Barão de Tefé, em direção ao bairro da Gamboa, a 

Rua Sacadura Cabral não apresenta ainda alterações físicas, nem por parte do poder 

público nem pela iniciativa privada. Nas Figuras 94 e 95, além das obras de 

infraestrutura e mudança no perfil da rua, são vistas mudanças relacionadas às fachadas 

das edificações que receberam manutenção, como nova pintura. Ainda, nota-se o 

grande painel pintado na empena de uma edificação, que é considerado o maior mural 

de grafite do Rio de Janeiro. Com 2.100 metros quadrados, o trabalho tem a assinatura 

do artista plástico Tomaz Viana. A obra foi feita a convite da B2W – a holding das 
Americanas.com, Submarino e Shoptime –, que tem sede no local. 
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 LARGO DE SÃO FRANCISCO DA PRAINHA  
 
 

Figura 96: Largo da Prainha antes das obras do Projeto Porto Maravilha 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 97: Largo da Prainha após as obras do Projeto Porto Maravilha 

 
Fonte: Google Street View (2014). 
 

17. 
 

O Largo de São Francisco da Prainha também recebeu obras de infraestrutura, mudança 

de pavimentação, nova iluminação, alargamento dos passeios públicos, rebaixos no 

meio-fio e plantio de vegetação arbórea, conforme figuras 96 e 97. Com a intenção de 

priorizar os pedestres, a circulação de automóveis foi restringida a somente um lado do 

Largo. O Largo da Prainha pode ser considerado um novo centro de encontros culturais 

da região, pois tem sediado festas e desfiles de blocos de carnaval da Região Portuária 

e muitos outros eventos culturais e gastronômicos da região, como a Feira do Porto, que 

reúne artesanato, culinária, cultura e música tradicionais da região, e o FIM (Fim de 

Semana do Livro no Porto), que tem como objetivo incentivar a leitura, a pesquisa, a 

divulgação literária e o estímulo à preservação cultural da região. 
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 RESTAURANTE ANGU DO GOMES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 98: Imóveis deteriorados no Largo da Prainha, em 2010 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 99: Imóveis restaurados para sediar o Restaurante Angu do Gomes no Largo da Prainha, em 

2014 

 
Fonte: Google Street View (2014). 
  

18. 
 

As alterações físicas executadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro no Largo São 

Francisco da Prainha já incentivam investimentos privados nas edificações adjacentes 

ao Largo, como a Casa Porto, inaugurada em 2013 e que oferece, além de bar, cursos, 

exibição de filmes, exposições de arte e eventos musicais, e a nova sede do Restaurante 

Angu do Gomes, inaugurada em 2014 (Figuras 98 e 99). O Restaurante já existia em um 

pequeno estabelecimento no Largo da Prainha, que funcionou de 1977 a 2009, conforme 

detalhamento nos resultados na variável econômica. 
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 MAR 
 Museu de Arte do Rio de Janeiro

Figura 100: Praça Mauá antes da construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2010

Fonte: Google Street View (2010). 
Figura 101: Praça Mauá após construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2014

Fonte: Google Street View (2014). 
Figura 102: Praça Mauá antes da construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2010

Fonte: Google Street View (2010). 
Figura 103: Praça Mauá após construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2014

Fonte: http://filhinhosdamamae.com.br/nova

19. 
 Museu de Arte do Rio de Janeiro 

: Praça Mauá antes da construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2010

: Praça Mauá após construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2014

: Praça Mauá antes da construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2010

: Praça Mauá após construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2014

Fonte: http://filhinhosdamamae.com.br/nova-praca-maua/ 

: Praça Mauá antes da construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2010 

 

: Praça Mauá após construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2014 

 

: Praça Mauá antes da construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2010 

 

: Praça Mauá após construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2014 
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Figura 104: Praça Mauá antes da construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2010 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

 
Figura 105: Praça Mauá depois da construção do Museu de Arte do Rio (MAR), em 2010 

 
Fonte: Google Street View (2014). 
  

O Palacete Dom João VI (Figura 102), imponente edifício de 1916, tombado pelo 

Município em 2010, e o antigo Hospital da Polícia Civil, instalado em um prédio 

modernista da década de 1940 (Figura 100), passaram por muitas obras de restauro e 

reformas para abrigar, respectivamente, o Museu de Arte do Rio (MAR) e a Escola do 

Olhar (Figuras 101 e 103), que foram inaugurados na comemoração dos 448 anos do 

Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 2013. A construção do MAR foi uma iniciativa da 

Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com a Fundação Roberto Marinho, e o projeto – 

que foi concebido pelo escritório carioca Bernardes + Jacobsen – une as duas 

construções com uma cobertura em concreto, que remete a uma onda (Fig. 103). Apesar 

dos dois edifícios onde foram instalados o museu e a escola existirem anteriormente no 

local, conforme exposto, o novo complexo cultural alterou significativamente a paisagem 

da região, tanto no seu impacto visual geral quanto, e principalmente, em relação à 

interface da edificação com a rua e os pedestres (Figuras 104 e 105).  
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 MUSEU DO AMANHÃ E PRAÇA MAUÁ 
 
Figura 106: Obras do Museu do Amanhã e Elevado da Perimetral, visto do MAR, em janeiro de 2014 

 
Fonte: fotografia da autora. 

 
Figura 107: Museu do Amanhã e Praça Mauá reurbanizada, sem o Elevado da Perimetral, visto do 

MAR, em setembro de 2015 

 
Fonte: https://catracalivre.com.br. 

20. 
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Figura 108: Vista do Píer Mauá, antes da implementação do Projeto Porto Maravilha, em 2010 

 
Fonte: Google Street View (2010). 

Figura 109: Vista do Píer Mauá, com as obras do Museu do Amanhã, em 2015

 
Fonte: http://g1.globo.com. 

Incluído entre as intervenções do Projeto Porto Maravilha e considerado um dos projetos 
âncora, o Museu do Amanhã (Figura 109), assinado pelo renomado arquiteto Santiago 
Calatrava, é, assim como o Museu de Arte do Rio (MAR), uma parceria entre a Prefeitura 
do Rio de Janeiro e a Fundação Roberto Marinho. Com previsão de inauguração para o 
segundo semestre de 2015, o museu, juntamente com a reurbanização da Praça Mauá – 
que pode ser observada na Figura 107 –, já alterou significativamente a paisagem do 
local. A derrubada do Elevado da Perimetral também foi peça fundamental para essa 
relevante mudança do espaço físico (Figuras 110-113). Segundo a descrição do Projeto 
Porto Maravilha, a substituição do viaduto era crucial para a construção do novo sistema 
de mobilidade urbana projetado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para a região central 
da cidade e simboliza um marco da reestruturação urbana do local. Sem a barreira física 
que o viaduto representava, a cidade se apropria novamente da orla da Baía de 
Guanabara, a partir da construção de um novo passeio público de 3,5 km entre o 
Armazém 8 e a Praça XV. Em uma área de 215 mil metros quadrados, exclusivos para 
pedestres e ciclistas, estabelece-se um novo espaço que reúne prédios de relevância 
arquitetônica, histórica e cultural, como o Edifício A Noite e o novo Museu de Arte do Rio 
(MAR). 
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Figura 110: Praça Mauá com o elevado da Perimetral (2013) 

 
Fontes: fotografia da autora. 

Figura 111: Praça Mauá sem o elevado da Perimetral (2013) 

 
Fontes: fotografia da autora. 

Figura 112: Praça Mauá com o elevado da Perimetral (2013)

 
Fontes: fotografia da autora. 

Figura 113: Praça Mauá sem o elevado da Perimetral (2013) 

 
Fontes: fotografia da autora. 
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Para concluir os resultados encontrados na área de estudo sobre a variável físico-

territorial, é possível constatar que, após seis anos do início da implementação do Projeto 

Porto Maravilha, importantes mudanças físicas já são observadas no local. O impacto dos 

investimentos feitos na área, tanto por meio da intervenção do Estado como pela iniciativa 

privada, já resulta em uma alteração da paisagem urbana do Bairro da Saúde e adjacências. 

Pode-se destacar como uma das características principais dessa transformação o início da 

criação de um mix de lazer e cultura de padrão mais elevado que o anteriormente134 

encontrado na região. A melhoria no padrão dos estabelecimentos na área estudada induz, 

diretamente, à reabilitação das edificações fisicamente deterioradas, através de reformas, 

restaurações ou mesmo manutenções, além da construção de novas edificações, fato que 

corrobora com a descrição de processos de gentrificação já estudados em diversos países 

(BERNT; HOLM, 2005; HAMNETT, 1984; LEES et al., 2008; SMITH, 2007). 

 

Por meio de investimentos públicos e privados, as transformações físico-territoriais 

ocorridas na área de estudo vêm estabelecendo novas dinâmicas de uso do espaço e aos 

poucos, vêm redesenhando o perfil da região. Pode-se constatar que o bairro da Saúde 

passou a apresentar uma maior concentração de bares e restaurantes, assim como 

imponentes equipamentos culturais, sítios históricos restaurados e melhorias no espaço 

público, após o início da implementação do Projeto Porto Maravilha. Desta forma, a área 

começa a ser vinculada a uma nova imagem, que passa a vender um local principalmente 

seguro e atrativo, onde se pode desfrutar de diversas opções de lazer e cultura em uma 

área concentrada, de pequenas dimensões físicas135. Relacionadas à construção de um 

novo arranjo espacial, direcionado ao consumo (LEES et al., 2008), essas transformações 

do ambiente construído tendem a ocasionar uma elitização social e assim, uma segregação 

espacial e a consequente expulsão dos pobres (FURTADO, 2014, SIQUEIRA, 2014).  

 

Cabe aqui salientar que, sendo um processo que ainda está em andamento, não há 

como afirmar ou concluir o que de fato irá acontecer com a região, e sim levantar os indícios 

encontrados atualmente na área de estudo. Entretanto, se os investidores só se interessam 

pelo local a partir do momento em que percebem a possibilidade de obter lucros 

significativos (SMITH, 1979) – e esses lucros precisam ser maiores do que nas zonas 
                                            
134 Padrão mais elevado do que o encontrado na região antes da implementação do Projeto Porto 
Maravilha. 
135 A Rua Sacadura Cabral é descrita, em uma matéria publicada no site do Porto Maravilha, intitulada 
“De Noite na Sacadura Cabral”, como um renovado polo de entretenimento e cultura: “Famosa por 
sua tradição boêmia e vida noturna, a Rua Sacadura Cabral, na Região Portuária, ganhou novas 
opções de entretenimento. À noite, ao caminhar 560 metros no trecho entre a Avenida Barão de Tefé 
e a Praça Mauá, o pedestre se depara com fachadas restauradas e iluminadas, além de programação 
cultural que inclui samba, jazz e música internacional”. Disponível em: 
<http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3731>. Acesso em: 20 mar. 2015. 
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habituais onde atuam –, a área de estudo apresenta um grande potencial para isso, como 

será demonstrado a seguir, nos resultados da variável econômica. Assim, com os resultados 

obtidos na variável física é possível alcançar o seguinte objetivo específico, exposto na 

introdução deste trabalho: 

 

Figura 114: Sequência do objetivo específico e seu respectivo resultado através da variável física 

 
Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA 
 

 

5.2.2 Variável econômica 

  

Conforme a construção da análise, uma das variáveis que caracterizam um 

processo de gentrificação é a variável econômica. Como visto no capítulo 2136 e já exposto 

nos resultados da variável física, juntamente com as reestruturações urbanas promovidas, 

geralmente em bairros degradados, investimentos começam a ser feitos para reabilitar o 

deteriorado ambiente construído (BERNT e HOLM, 2005; HAMNETT, 1984; LEES et al., 

                                            
136 Capítulo 2 sobre o conceito da gentrificação. 

Objetivo específico :

Verificar se existem alterações físico-territoriais na área.

Resultados Variável Físico-territorial

Sim , a área do percurso já apresenta importantes alterações físico-territoriais, tanto

através da implementação do Projeto Porto Maravilha, ou seja, por meio da intervenção

do Estado, quanto por parte de investimentos feitos pela iniciativa privada.
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2008; SMITH, 2007). São feitas reformas, renovações, restaurações e melhorias na 

infraestrutura, por meio de investimentos públicos e privados. Novas edificações, de padrão 

mais elevado, também começam a ser construídas, como visto no conceito de New- Build 

Gentrification (LEES et al., 2008). Junto a esses processos, melhorias no padrão de 

comércio e serviços podem ser observadas nas áreas em transformação (BERNT e HOLM, 

2005). Essas alterações e melhorias – que resultam em uma mudança significativa na 

paisagem construída – têm como objetivo aumentar substancialmente o status da região, 

possibilitando que o programa de reestruturação urbana seja lucrativo (FURTADO, 2003; 

LEES et al., 2008). Como consequência desse processo, há um direcionamento à elevação 

de valores no mercado imobiliário nas áreas reestruturadas (LEES et al., 2008), que, na 

maioria dos casos, resulta em processos de gentrificação. De acordo com Smith (1979, p. 

545), 

 

A gentrificação ocorre quando a diferença é grande o suficiente para que os 
empreendedores possam comprar “carcaças” mais baratas, possam pagar 
os custos e o lucro dos construtores para a reabilitação, possam pagar os 
juros sobre hipotecas e empréstimos de construção, e possam, então, 
vender o produto final por um preço de venda que deixe um retorno 
satisfatório para o investidor. Toda a renda da terra, ou uma grande parte 
dela, está agora capitalizada: o bairro foi 'reciclado' e começa um novo ciclo 
de uso.  

 

Nesse contexto, nas áreas que passam a sofrer um processo de renovação e 

valorização imobiliária, inquilinos antigos acabam sendo pressionados pelos proprietários 

para saírem dos imóveis – onde moraram por anos ou possuíam algum tipo de comércio ou 

prestação de serviço – por meio da rescisão ou a não renovação do contrato e aumentos 

significativos no aluguel, que resultam na expulsão daqueles que não têm mais condições 

de pagar. Em Nova Iorque, segundo LEES et al. (2008), entre os anos de 1999 e 2002, ao 

menos 2 mil locatários foram forçados a se mudar por intimidação dos proprietários, mais de 

2.900 foram despejados e aproximadamente 39 mil se mudaram porque precisavam de uma 

residência mais barata ou tiveram dificuldades em pagar o aluguel, devido à valorização 

imobiliária dos bairros onde moravam.  
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Figura 115: Restaurantes tradicionais em Greenwich Village/NY antes da reestruturação do bairro 

 
Fonte: http://petapixel.com/2014/04/04/pictures-ny-storefronts-document-decade-gentrification/. 
 

Figura 116: Restaurante de melhor padrão no mesmo local após valorização do bairro 

 
Fonte: http://petapixel.com/2014/04/04/pictures-ny-storefronts-document-decade-gentrification/. 

  

Assim, os resultados da variável econômica buscam averiguar se aumentos 

significativos no valor de compra/venda e aluguel dos imóveis residenciais, assim como dos 

imóveis comerciais e industriais, estão ocorrendo na área de estudo. Muitas pesquisas 

sobre processos de gentrificação na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá foram 

comprovadas através da teoria da hipótese do diferencial de renda (rent gap), desenvolvida 

principalmente nas formulações teóricas de Neil Smith (1979; 1996; 2007). Entretanto, neste 

estudo de caso não seria possível utilizarmos essa teoria, devido à falta de dados 

disponíveis da Região Portuária e da grande dificuldade metodológica de se realizar os 

levantamentos necessários. Como aponta Lees et al. (p. 59, 2008): 

 

Infelizmente, o rent gap envolve conceitos bastante difíceis de serem 
medidos: nada parecido com o fenômeno da renda da terra capitalizada 
(capitalized ground rent) que aparece em qualquer banco de dados público 
ou registro de contabilidade. Para medir corretamente o rent gap, o 
pesquisador deve criar indicadores especiais, através da avaliação de 
décadas de registros de terrenos, e tornar-se detalhadamente conhecedor 
do histórico das condições do mercado, condições da vizinhança, valor dos 



 

 

impostos praticados, provisões subsidiadas pelo Governo, entre outros 
fatores. Não causa nenhuma surpresa o fato de que pouquíssimos 
pesquisadores tenham investido tempo e esforço no tema.

 

Todavia, a pesquisa sobre a valorização imobiliária é imprescindível para que se 

possa avaliar se há indícios de um possível processo de gentrificação ocorrendo no local. 

Esse dado é de extrema importância, uma vez que, conforme explicitado, a elevação dos

preços dos imóveis é um dos fatores que determinam 

renda residente no local, como exposto no caso de Nova Iorque (LEES et al., 

dos preços se torna ainda mais relevante e preocupante quando afeta o valor dos imóveis 

para aluguel, pois os inquilinos são, na maioria das vezes, os mais vulneráveis e 

prejudicados com essa valorização. Para 

degradados, a expansão da gentrificação não é tão impactante, pois possuem o poder de 

decisão de quando, e se querem, vender o imóvel e sair do local (LEES et al., 2008). No 

bairro da Saúde, segundo o Censo de 2000

411 são alugados, representando 60% dos imóveis. Esse dado se torna fundamental na 

medida em que, conforme mencionado, os inquilinos são os mais vulneráveis em um 

processo de gentrificação. 

 

Figura 117: Habitação antes (à esquerda) e depois (à direita) da reforma no Morro da Conceição

Fonte: Google Street View (2010) e fotografia da autora (2015)
 

                                        
137 Foi utilizado o Censo de 2000, pois esse dado não se encontra disponível no Censo de 2010. 
Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm

impostos praticados, provisões subsidiadas pelo Governo, entre outros 
fatores. Não causa nenhuma surpresa o fato de que pouquíssimos 
pesquisadores tenham investido tempo e esforço no tema.

Todavia, a pesquisa sobre a valorização imobiliária é imprescindível para que se 

possa avaliar se há indícios de um possível processo de gentrificação ocorrendo no local. 

Esse dado é de extrema importância, uma vez que, conforme explicitado, a elevação dos

preços dos imóveis é um dos fatores que determinam a evasão da população de baixa 

renda residente no local, como exposto no caso de Nova Iorque (LEES et al., 

dos preços se torna ainda mais relevante e preocupante quando afeta o valor dos imóveis 

para aluguel, pois os inquilinos são, na maioria das vezes, os mais vulneráveis e 

prejudicados com essa valorização. Para os proprietários de imóveis, mesmo qu

degradados, a expansão da gentrificação não é tão impactante, pois possuem o poder de 

decisão de quando, e se querem, vender o imóvel e sair do local (LEES et al., 2008). No 

bairro da Saúde, segundo o Censo de 2000137, dos 684 domicílios particular

411 são alugados, representando 60% dos imóveis. Esse dado se torna fundamental na 

medida em que, conforme mencionado, os inquilinos são os mais vulneráveis em um 

 

tes (à esquerda) e depois (à direita) da reforma no Morro da Conceição

Fonte: Google Street View (2010) e fotografia da autora (2015) 

                                            
Foi utilizado o Censo de 2000, pois esse dado não se encontra disponível no Censo de 2010. 

: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm. 
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impostos praticados, provisões subsidiadas pelo Governo, entre outros 
fatores. Não causa nenhuma surpresa o fato de que pouquíssimos 
pesquisadores tenham investido tempo e esforço no tema. 

Todavia, a pesquisa sobre a valorização imobiliária é imprescindível para que se 

possa avaliar se há indícios de um possível processo de gentrificação ocorrendo no local. 

Esse dado é de extrema importância, uma vez que, conforme explicitado, a elevação dos 

da população de baixa 

renda residente no local, como exposto no caso de Nova Iorque (LEES et al., 2008). A alta 

dos preços se torna ainda mais relevante e preocupante quando afeta o valor dos imóveis 

para aluguel, pois os inquilinos são, na maioria das vezes, os mais vulneráveis e 

os proprietários de imóveis, mesmo que estejam 

degradados, a expansão da gentrificação não é tão impactante, pois possuem o poder de 

decisão de quando, e se querem, vender o imóvel e sair do local (LEES et al., 2008). No 

, dos 684 domicílios particulares permanentes, 

411 são alugados, representando 60% dos imóveis. Esse dado se torna fundamental na 

medida em que, conforme mencionado, os inquilinos são os mais vulneráveis em um 

tes (à esquerda) e depois (à direita) da reforma no Morro da Conceição 

 

Foi utilizado o Censo de 2000, pois esse dado não se encontra disponível no Censo de 2010. 
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Para fazer essa análise da valorização imobiliária na região de estudo, foram 

utilizadosos dados do índice FIPE ZAP138, no intervalo compreendido entre 2008 e 2015, 

que corresponde ao período entre o ano anterior ao lançamento do Projeto Porto Maravilha 

e o ano de fechamento desta pesquisa139. Cabe aqui mencionar que o índice FIPE ZAP, 

apesar de apresentar um número pequeno de amostras na Região Portuária, foi o único 

dado encontrado para que se pudesse fazer o levantamento dos valores imobiliários da 

região e uma comparação com outros bairros do Rio de Janeiro. O Sindicato das Empresas 

de Compra, Venda e Administração de Imóveis do Rio de Janeiro140 (SECOVI RIO), quando 

contatado, informou que por ser uma área antes desvalorizada e, em relação a outros 

bairros da cidade, apresentar poucas opções de imóveis, ainda não possuía dados 

suficientes para análises da Região Portuária, somente do bairro Centro. Entretanto, 

comunicou que a procura por dados dessa região tem aumentado muito, demonstrando que 

a área já vem despertando algum interesse no setor imobiliário. 

 

 É preciso ressaltar que muitos inquilinos, conforme constatado nas entrevistas com 

os moradores, comerciantes e prestadores de serviços do local141, possuem contratos de 

aluguel informais e muitas ofertas não são anunciadas em imobiliárias, tornando mais difícil 

a coleta desses dados. Segundo os entrevistados, principalmente moradores, os imóveis 

vagos para aluguel são anunciados, na maioria das vezes, através de amigos, conhecidos 

ou através de placas colocadas na frente das casas (Figura 118). Outro fator importante é 

que alguns imóveis da região pertencem e são administrados pela Venerável Ordem 

Terceira de São Francisco (VOT)142, por isso não são anunciados no mercado imobiliário. 

 

                                            
138 O índice FIPE ZAP de Preços de Imóveis Anunciados é o indicador de preços de imóveis – o 
principal termômetro do mercado imobiliário brasileiro – produzido em parceria entre a FIPE e 
o ZAP Imóveis. O índice é calculado pela FIPE com base nos anúncios de apartamentos prontos 
publicados na página do ZAP Imóveis e em outras fontes da Internet, formando uma base de dados 
com mais de 500 mil anúncios válidos por mês. Disponível em: <http://www.fipe.org.br/pt-
br/indices/fipezap>. Acesso em: 10 maio 2015. 
139 Período escolhido de acordo com o objetivo da pesquisa, que é verificar se há indícios de um 
processo de gentrificação a partir do lançamento do Projeto Porto Maravilha na região. 
140 O SECOVI RIO é uma entidade sindical que atua desde 1942 no setor da habitação e que fornece 
informações sobre os preços de locação e venda – valores totais e por metro quadrado – de imóveis 
residenciais e comerciais usados dos principais bairros do município do Rio de Janeiro, além dos 
valores médios de condomínios residenciais segmentados por região e uma tabela com os principais 
índices econômicos. Todos os domingos, o SECOVI RJ publica no jornal O Globo, no caderno Morar 
Bem, estatísticas sobre a valorização imobiliária nos principais bairros do Rio de Janeiro. Disponível 
em: <http://www.secovirio.com.br/?tpl=home>. Acesso em: 10 maio 2015. 
141 Entrevistas aplicadas pela pesquisadora com os moradores, comerciantes e prestadores de 
serviços da região em janeiro de 2014 e março de 2015, anexas a esta pesquisa (Apêndices I, II, III). 
142 A VOT possui cerca de 800 imóveis na cidade do Rio de Janeiro, sendo que mais de 120 estão 
localizados na parte do Morro da Conceição voltada para a Rua Sacadura Cabral (GUIMARÃES, 
2014). 
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Figura 118: Placas colocadas nos imóveis pelos proprietários na área de estudo com anúncio de 
aluguel e venda 

  
Fonte: http://petapixel.com/2014/04/04/pictures-ny-storefronts-document-decade-gentrification/ 

 

Analisando os dados disponíveis, foi possível notar uma significativa elevação nos 

valores praticados no bairro da Saúde, principalmente nos índices de venda, apesar de ter 

variado bastante também nos índices de aluguel. Na cidade do Rio de Janeiro, a variação 

do índice FIPE ZAP de preços de imóveis anunciados nas transações de venda em geral143, 

no período de 2008 a 2015, foi de 265,7%144. Na Figura 119, pode-se observar a variação 

ocorrida no bairro da Saúde, nas transações de venda de apartamentos145. O valor do m² 

em janeiro de 2009 era de R$ 1.714,00 e em julho de 2015 passou para R$ 10.833,00, 

representando uma variação significativa de 531,9% no preço do m², ou seja, 

aproximadamente o dobro da valorização média da cidade. Desta forma, evidencia-se que 

desde o lançamento do Projeto Porto Maravilha, em 2009, a área do bairro da Saúde tem 

apresentado uma elevada taxa de valorização imobiliária que ultrapassa a variação do 

índice da cidade do Rio de janeiro, em termos da variação dos valores do m² nas transações 

de venda de apartamentos.  

 

Para ter uma noção do que esse índice representa, considera-se importante fazer 

um comparativo para analisar o quanto a valorização apresentada no bairro da Saúde é 

expressiva em relação a outros bairros da cidade. Para isso, foi produzido um gráfico que 

apresenta a variação dos preços por m² em oito bairros cariocas: Saúde, Gamboa e Santo 

Cristo, por fazerem parte da Região Portuária e do Projeto Porto Maravilha; Centro, por ser 

o bairro “vizinho” à reestruturação urbana; Lapa, por ser um bairro de forte vocação cultural, 

como a Saúde, e apresentar elevada valorização imobiliária; Botafogo e Copacabana, por 

                                            
143 Transações com número de quartos indiferente. 
144 Disponível em: <http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/>. Acesso em: 10 maio 2015. 
145 Transações com número de quartos indiferente. 
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serem bairros de classe média/média-alta da zona sul carioca e por serem bairros 

valorizados; e por fim, Barra da Tijuca, por ser um dos grandes expoentes da valorização 

imobiliária da zona oeste carioca. Este gráfico (Figura 120) demonstra que, mesmo 

comparando com importantes e valorizados bairros da cidade, o bairro da Saúde apresenta-

se, em 2015, com o terceiro m² mais elevado nas transações de venda de apartamentos 

entre os bairros comparados e com a maior variação do preço por m² dos bairros 

selecionados (ver tabela 8146). 

 

Figura 119: Valores por m² de venda de apartamento no bairro Saúde (2009-2015) 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora. 

 
Figura 120: Valores por m² de venda de apartamento em bairros do Rio de Janeiro (2008-2015) 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora. 

 

                                            
146 Tabela sobre a variação do preço do m² de venda e aluguel (sem especificação de número de 
quartos) em bairros diversos do Rio de Janeiro no período referente aos anos de 2008 a 2015, que se 
encontra na página 245. 
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Apesar desse resultado surpreendente quanto à variação do preço do m² nas 

transações de venda de apartamento no bairro da Saúde, os valores das outras 

negociações, mesmo apresentando, em geral, uma valorização nos preços praticados, ainda 

são mais acessíveis que nos outros bairros selecionados. Na Figura 121, pode-se observar 

a variação ocorrida no bairro da Saúde, nas operações de venda de casa147. O valor do m² 

em julho de 2008 era de R$ 1.712,00 e em julho de 2015 o valor do m² passou para R$ 

4.296,00. Esses valores representam uma importante variação de 150,9% no preço do m², 

no entanto, ainda abaixo da valorização média do município. Apesar de ter havido um 

aumento significativo no valor do m² nesse tipo de transação, comparando com os outros 

bairros, o bairro da Saúde ainda se apresenta como uma opção com valores mais 

acessíveis para compra desse tipo de imóvel, assim como os outros bairros da Região 

Portuária em transformação (Figura 122). 

 

Figura 121: Valores por m² de venda de casa no bairro Saúde 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora. 

 
 

                                            
147 Transações com número de quartos indiferente. Optou-se por permanecer com a designação 
transações de “casa” ao invés de habitação unifamiliar ou imóvel residencial, para seguir exatamente 
a classificação do índice FIPE ZAP. 
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Figura 122: Valores por m² de venda de casa em bairros diversos do Rio de Janeiro 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora. 

 

Em se tratando das transações de vendas de imóveis comercial/industrial, o bairro 

da Saúde teve uma expressiva variação de 374,5%. Na Figura 123, observa-se que o valor 

do m² em julho de 2008 era de R$ 1.098,00 e em julho de 2015 o valor do m² passou para 

R$ 5.158,00. Apesar dessa significativa variação – que é a segunda maior entre os bairros 

selecionados para análise, ficando atrás somente do bairro Santo Cristo, com uma 

surpreendente variação de 695,1% (ver tabela 8148) –, o bairro da Saúde, em comparação 

com os outros bairros selecionados, apresenta o segundo valor mais baixo do m², como se 

pode observar na Figura 124.  

Figura 123: Valores por m² de venda comercial/industrial no bairro Saúde 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora. 

                                            
148 Tabela sobre a variação do preço do m² de venda e aluguel (sem especificação de número de 
quartos) em bairros diversos do Rio de Janeiro no período referente aos anos de 2008 a 2015, que se 
encontra na página 245. 
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Figura 124: Valores por m² de venda comercial/industrial em bairros diversos do Rio de Janeiro 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora.  

 

Ainda com base nos dados do índice FIPE ZAP, também é possível extrair 

informações referentes aos valores do m² dos aluguéis no bairro da Saúde. A variação no 

município do Rio de Janeiro, segundo o índice FIPE ZAP para preços de imóveis 

anunciados nas transações de aluguel em geral149, no período de 2008 a 2015 foi de 

135,2% enquanto que no bairro da Saúde a variação para aluguel de apartamento foi de 

85,8%, para casa 87,8% e para comércio/indústria de 116,3% (ver tabela XX). Como se 

pode observar, há uma boa variação no preço de todas as transações e, importante 

salientar, acima da variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 

que é de 43,7%. Esse índice é considerado o indicador oficial para medir a inflação 

brasileira. Entretanto, se compararmos esses números com os de outros bairros da cidade, 

o bairro da Saúde novamente se apresenta como uma opção, ainda, mais acessível para 

aluguel de apartamento, casa ou mesmo para comércio/indústria. Na Figura 125, 

observamos que o valor do m² nas transações de aluguel de apartamento150 no bairro da 

Saúde subiu de R$ 10,00 em 2010151 para R$ 19,00 em 2015, apresentando uma variação 

de 85,8% nesse período. Esses dados corroboram com as informações obtidas através de 

entrevistas152 com os moradores do Morro da Conceição, que, em sua maioria, afirmaram 

ter o valor de seus aluguéis aumentados. Entretanto, apesar de o valor ter, como visto, 

quase dobrado, o bairro da Saúde, neste momento, apresenta-se com o valor do m² mais 

baixo para aluguel de apartamento entre os bairros selecionados para análise (Figura 126). 

 

                                            
149 Transações com número de quartos indiferente. 
150 Transações com número de quartos indiferente. 
151 Não há dados disponíveis dos anos de 2008 e 2009. 
152 Entrevistas aplicadas pela pesquisadora com os moradores da região em janeiro de 2014 e março 
de 2015 (Apêndice I). 
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Figura 125: Valores por m² de aluguel de apartamento no bairro Saúde 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora. 

 
Figura 126: Valores por m² de aluguel de apartamento em bairros diversos do Rio de Janeiro 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora. 

 

Em se tratando dos valores de aluguel de casa153, o bairro da Saúde teve uma 

variação de 87,8% no preço do m², o que representa um aumento de R$ 14,00 para R$ 

26,00 (Figura 127). Essa variação é apenas a quinta mais expressiva entre os oito bairros 

selecionados (ver tabela 8154) e a sexta colocação no valor do m² (Figura 128). Assim, o 

bairro da Saúde ainda se apresenta como uma opção mais acessível de aluguel de moradia. 

 

                                            
153 Transações com número de quartos indiferente. 
154 Tabela sobre a variação do preço do m² de venda e aluguel (sem especificação de número de 
quartos) em bairros diversos do Rio de Janeiro no período referente aos anos de 2008 a 2015, que se 
encontra página 245. 
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Figura 127: Valores por m² de aluguel de casa no bairro Saúde 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora. 

 
Figura 128: Valores por m² de aluguel de casa em bairros diversos do Rio de Janeiro 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora. 

  

Nas transações de aluguel para imóvel comercial/industrial, o bairro da Saúde 

apresenta um aumento no valor do m² de R$ 25,00, em julho de 2008, para R$ 54,00, em 

maio de 2015 (Figura 129). Esses valores representam uma variação de 116,3% e o quinto 

lugar no comparativo das variações com os bairros selecionados (ver tabela 8). O que 

chama mais a atenção são os outros dois bairros da Região Rortuária: a Gamboa, que 

apresenta uma variação de 443,8%, e o Santo Cristo, que apresenta variação de 338,1%, 

ficando em primeiro e segundo lugares, respectivamente, no comparativo com os outros 

bairros. 
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Figura 129: Valores por m² de aluguel comercial/industrial no bairro Saúde 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora. 

 
Figura 130: Valores por m² de aluguel comercial/industrial em bairros diversos do Rio de janeiro 

 
Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Elaborado pela autora. 

  

Como visto nos resultados expostos, o bairro da Saúde se apresenta como uma 

opção ainda acessível para aluguel residencial e aluguel comercial/industrial, se comparado 

aos outros bairros selecionados. Alguns dos moradores entrevistados155, que moram há 

menos de cinco anos no Morro da Conceição, relataram que os valores do aluguel estão 

dentre os principais motivos que os levaram a morar no bairro da Saúde, pois, conforme 

demonstrado, ainda são acessíveis e abaixo dos valores dos outros bairros em que 

pensavam em morar, além da ótima localização. Os valores dos aluguéis praticados na 

região estudada também apareceram como fator de decisão entre os novos comerciantes e 
                                            
155 Entrevistas aplicadas pela pesquisadora com os moradores da região em janeiro de 2014 e março 
de 2015 (Apêndice I). Os moradores, comerciantes, prestadores de serviços e artistas estabelecidos 
há cinco anos ou menos na região de estudo foram classificados como “novos” por terem se instalado 
na área após o início ou da implementação do Projeto Porto Maravilha. 
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prestadores de serviços que abriram algum negócio no local. Apesar de conscientes sobre o 

processo de valorização imobiliária da região, a maioria deles ainda acha que vale a pena 

manter o estabelecimento no bairro da Saúde. A proprietária de um hostel na área de 

estudo, por exemplo, informou que pesquisou o valor dos imóveis em outros bairros – como 

a Tijuca, a Lapa e o Bairro de Fátima – para abrir o negócio, mas o aluguel no Morro da 

Conceição era muito mais conta. Localização e acessibilidade, assim como a diversidade 

cultural da área e as muitas opções de bares e restaurantes com novo e melhor padrão 

também contaram para a escolha do local para comerciantes e prestadores de serviços 

instalarem seus negócios na região. Além desses fatores, foram levados em consideração 

valores de manutenção, como condomínio e IPTU (Imposto predial e territorial urbano) –, 

que no bairro são irrisórios – e estímulos da Prefeitura como a redução do Imposto Sobre 

Serviços (ISS) de 5% para 2%156. Cabe aqui ressaltar que os entrevistados relataram, 

ainda,que a reestruturação urbana do Porto Maravilha foi fator de decisão igualmente 

importante nessa escolha. 

 

Entretanto, nas entrevistas157 com os antigos moradores, comerciantes e 

prestadores de serviços, muitos deles demonstraram estar apreensivos com a valorização 

imobiliária e a alta dos aluguéis na região. A maioria dos inquilinos antigos manifestou ter 

vontade de permanecer no local, mas não sabe se terá condições. Alguns relataram que 

vizinhos já tiveram que deixar o bairro devido ao aumento dos valores do aluguel, que 

duplicou. Uma moradora que reside no Morro da Conceição há cinquenta anos relatou que 

funcionários da Concessionária Porto Novo158 questionaram se ela e a família tinham 

interesse em sair do Morro. Para tanto, ofereceram imóveis do programa Minha Casa Minha 

Vida em Campo Grande ou Nova Iguaçu. Alguns entrevistados expressaram estar 

pressionados pelo mercado imobiliário, mas garantiram não estar sofrendo pressão por 

parte de outros agentes, como o Estado. Em alguns casos, os inquilinos sofrem pressão por 

parte dos proprietários, que só querem renovar o contrato com reajuste no aluguel de 

acordo com o valor atual de mercado. Um morador comentou que muitos proprietários, que 

não moram no local, estão aguardando o contrato acabar para retirar as pessoas que estão 

morando no imóvel, para, então, reformar e aumentar o aluguel. No último ano, três casas 

                                            
156 Esses estímulos foram criados para os interessados em oferecer serviços de educação, hotelaria e 
entretenimento nos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. 
157 Entrevistas aplicadas pela pesquisadora com os moradores, comerciantes e prestadores de 
serviços da região em janeiro de 2014 e março de 2015 (Apêndice I). Os moradores residentes há 
mais de cinco anos na região foram classificados como “antigos” por terem se instalado na área no 
período anterior a implementação do Projeto Porto Maravilha. 
158 Conforme explicitado no subcapítulo 5.1 – “Seleção do Objeto de estudo: Projeto Porto Maravilha”, 
a Concessionária Porto Novo é formada pelas empresas Odebrech, OAS e Carioca Engenharia e foi 
selecionada e contratada pela Prefeitura do Rio, através de licitação, para executar obras e prestar 
serviços do Porto Maravilha. 
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começaram a ser reformadas no Morro da Conceição, com o intuito de serem alugadas para 

negócios, como bares e hostels. 

 

Por meio de levantamentos feitos no percurso escolhido para o estudo159 (Mapa 

3)160, foram contabilizados aproximadamente trinta novos estabelecimentos de serviços, 

entre bares, restaurantes e hospedagens (Mapa 5)161, com padrão mais elevado do que os 

tradicionalmente encontrados e já estabelecidos na região antes da implementação do 

Projeto Porto Maravilha. Alguns possuem padrão alto, como o Restaurante Focaccia 

(Figuras 132 e 133), que tem outras lojas em bairros como Botafogo, Leblon e Barra da 

Tijuca. Nesse restaurante, um almoço (prato principal, bebida e um café expresso) sai em 

torno de R$ 50,00, e a principal clientela é composta por executivos que trabalham no Porto 

Brasilis, novo edifício empresarial construído em 2013. Moradores da região, que costumam 

pagar de R$ 10,00 a R$ 15,00 por uma refeição em restaurantes tradicionais da região, não 

frequentam o local porque consideram o custo muito elevado. O mesmo ocorre no 

Imaculada Bar & Galeria, na Ladeira João Homem, que é frequentado por poucos 

moradores e tem como principal público executivos que trabalham no centro da cidade e 

turistas. Conforme depoimento de um morador do Morro da Conceição em uma rede social, 

a Região Portuária do Rio de Janeiro vive uma crise de “esquizofrenia comercial”. Segundo 

ele, um bar inaugurado recentemente, com temática rock’n roll, oferece por “50 pratas uma 

feijoada magra”. Próximo a esse bar, numa “birosca, mesão compartilhado e TV no jornal, a 

pessoa pode comer à vontade, por apenas 12 merréis” uma feijoada completa, frango à 

milanesa e ensopadinho de legumes com almôndegas, com suco de cortesia. 

  

                                            
159 Os levantamentos no percurso escolhido para o estudo foram feitos pela pesquisadora entre os 
anos de 2013 e 2015 e contaram com levantamento fotográfico, levantamento dos usos do solo, 
levantamento do estado de conservação das edificações e, onde foi possível encontrar o proprietário, 
levantamento do tempo em que o estabelecimento se encontra em funcionamento no local, para 
categorizá-lo em novo ou antigo.   
160 Mapa do levantamento de usos do solo encontrados no percurso, disponível na página 247, no 
final desse subcapítulo. 
161 Mapa do levantamento de estabelecimentos de prestação de serviço localizados no percurso, 
disponível na página 251, no final desse subcapítulo. 



 

 

Figura 131: Restaurante com padrão tradicional da região, estabelecido antes do Porto Maravilha

Fonte: fotografia da autora.  

Figura 132: Fachada do Restaurante Focaccia, estabelecido depois do Porto Maravilha

Fonte: fotografia da autora.  

Figura 133: Interior do Restaurante Focaccia, estabelecido depois do Porto Maravilha

Fonte: http://www.focacciacafe.com.br/site/index.php/galeria/

: Restaurante com padrão tradicional da região, estabelecido antes do Porto Maravilha

 
: Fachada do Restaurante Focaccia, estabelecido depois do Porto Maravilha

 
: Interior do Restaurante Focaccia, estabelecido depois do Porto Maravilha

http://www.focacciacafe.com.br/site/index.php/galeria/.  
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: Restaurante com padrão tradicional da região, estabelecido antes do Porto Maravilha 

 

: Fachada do Restaurante Focaccia, estabelecido depois do Porto Maravilha 

 

: Interior do Restaurante Focaccia, estabelecido depois do Porto Maravilha 
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 No ritmo da reestruturação urbana 

e com a nova concorrência no local, 

restaurantes tradicionais da região também 

estão fazendo reformas para melhorar o 

padrão e diversificando os produtos, assim 

como aumentando os preços. Esse é o caso 

do Bar Gracioso162 (Figuras 136 e 137) e do 

tradicional Angu do Gomes, que começou 

em 1955 vendendo angu em carrocinhas. 

Depois de alguns anos, abriu em um 

pequeno estabelecimento no Largo da 

Prainha (Figura 134), que funcionou de 1977 

a 2009 e, em 2014, mudou-se para um 

grande imóvel vizinho, restaurado e de 

melhor padrão (Figura 135). Além do 

tradicional angu, o restaurante agora oferece 

variados tipos de cervejas e petiscos, como 

o bolinho de feijão a R$ 22,00 (seis 

unidades) e a porção de batata frita, no 

mesmo valor163. Esses bares tradicionais 

ainda são frequentados por moradores do 

bairro, mas, segundo os proprietários, a 

gama dos clientes já está bastante 

diversificada. Alguns relataram que há dias 

em que cerca de 80% dos clientes são 

turistas. Entre os prestadores de serviço 

tradicionais, que não fizeram reformas para 

elevar o padrão, como o Armazém e Bar do Sérgio e o Bar do Geraldo, ambos localizados 

no Morro da Conceição, também há a informação da diversificação dos clientes, apesar da 

maioria ainda ser de moradores antigos. Nesses estabelecimentos, os preços dos produtos 

continuam basicamente os mesmos, sofrendo apenas reajustes de acordo com a inflação. 

                                            
162 Com mais de cem anos de história, o Bar Gracioso chamava-se Gaiato da Veiga até 1958, quando 
ganhou o nome atual. Nessa época, atendia os estivadores e comerciantes do porto. O bar foi 
parcialmente destruído após um incêndio em 2011, e em 2013 reabriu ao público, todo reformado e 
com novo cardápio, trazendo clientes novos e antigos. Foi tombado como Patrimônio Cultural Carioca 
em dezembro de 2012. 
163 Esses valores se equiparam a bares tradicionais da zona sul carioca, como o Bar Urca e o Garota 
de Ipanema. 

Fonte: Google Street View (2014). 
 

 

Fonte: Google Street View (2014). 
 

Figura 134: Angu do Gomes em 2010 

Figura 135: Angu do Gomes em 2014 
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Uma garrafa de água de 500 ml, por exemplo, custa R$ 2,00 no Bar do Sérgio e R$ 2,50 no 

Bar do Geraldo, enquanto nos já citados, Bar Imaculada e Restaurante Focaccia, custam R$ 

3,60 e R$ 4,50, respectivamente. 

  

Figura 136: Bar Gracioso antes do incêndio, com padrão tradicional da região 

 
Fonte: http://www.turistaaprendiz.org.br/detalhe.php?idDado=16.  
 

Figura 137: Bar Gracioso após a reforma, melhorando o padrão do estabelecimento 

 
Fonte: http://www.bafafa.com.br/gracioso-60-tipos-de-cervejas-na-saude/. 
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Apesar de se constatar um crescimento nas opções de serviços e a melhoria do 

seu padrão, o comércio da região cresce lentamente (Mapa 4)164. Franquias como Cacau 

Show, Chocolates Brasil Cacau e Lojas Americanas (Figura 140) abriram filiais no local já no 

início da implementação do Projeto Porto Maravilha em 2010, mas o comércio tradicional, 

como ferragens e papelarias antigas, ainda é maioria (Figuras 138 e 139). Entretanto, há 

uma grande preocupação por parte desses comerciantes com a valorização imobiliária da 

região. Alguns informaram estar sofrendo pressão dos proprietários dos imóveis em relação 

à renovação do contrato e reajustes no aluguel. Os comerciantes entrevistados relataram 

estar frustrados e incomodados com o rumo que a região está tomando. Alguns sentem-se 

prejudicados, pois além de ter aumentado o valor do aluguel, em razão das obras de 

reestruturação da área, o movimento caiu drasticamente, fazendo com que muitas lojas 

fechassem. O proprietário de uma papelaria e gráfica que está na região há trinta e três 

anos relatou que o aluguel do imóvel passou de R$ 3.500,00 para R$ 13.000,00 no último 

ano e que a loja apresenta o pior faturamento desde que abriu. Por esses motivos, ele e 

outros comerciantes pretendem fechar as portas de suas lojas e saírem da área. 

 

Figura 138: Ferragem estabelecida há 12 anos na Rua Sacadura Cabral 

 
Fontes: fotografia da autora. 

 
 

                                            
164 Mapa do levantamento de estabelecimentos de comércio localizados no percurso, disponível na 
página 249, no final desse subcapítulo. 



 

 

Figura 

Fontes: Google Street View (2015)

Figura 140: Lojas Americanas Express, novo comércio na Rua Sacadura Cabra

Fontes: fotografia da autora. 
 

Todavia, segundo informações obtidas através de entrevista

imóveis de uma imobiliária da Região Portuária, desde 2014 os valores praticados no bairro 

têm sofrido uma queda, segundo ele, devido à crise econômica pela qual passa o Brasil 

dado que pode ser observado e confirmado na maior parte d

deste capítulo. Entretanto, foi destacado pelo entrevistado o aumento da procura por 

imóveis na região, que antes do Projeto Porto Maravilha era quase nula. O corretor 

ressaltou, também, que a procura tem sido maior por imóve

região já demonstrar uma grande melhoria no padrão de comércio e serviços, a tendência é 

crescer mais e com isso aumentar a procura por imóveis residenciais. Segundo 

Castro, diretor da Sérgio Castro Imóveis, que atua n

Zona Portuária, mas a região já atrai estrangeiros e artistas, gente mais alternativa, para 

morar lá”. 

                                        
165 Entrevista realizada por telefone, em julho de 2015.

Figura 139: Comércio tradicional na Rua Acre 

Fontes: Google Street View (2015). 
 

: Lojas Americanas Express, novo comércio na Rua Sacadura Cabra

 

Todavia, segundo informações obtidas através de entrevista165

imóveis de uma imobiliária da Região Portuária, desde 2014 os valores praticados no bairro 

têm sofrido uma queda, segundo ele, devido à crise econômica pela qual passa o Brasil 

dado que pode ser observado e confirmado na maior parte dos gráficos exibidos no início 

deste capítulo. Entretanto, foi destacado pelo entrevistado o aumento da procura por 

, que antes do Projeto Porto Maravilha era quase nula. O corretor 

ressaltou, também, que a procura tem sido maior por imóveis comerciais e que apesar da 

região já demonstrar uma grande melhoria no padrão de comércio e serviços, a tendência é 

crescer mais e com isso aumentar a procura por imóveis residenciais. Segundo 

Castro, diretor da Sérgio Castro Imóveis, que atua na área, “ainda não há farto comércio na 

Zona Portuária, mas a região já atrai estrangeiros e artistas, gente mais alternativa, para 

                                            
Entrevista realizada por telefone, em julho de 2015. 
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: Lojas Americanas Express, novo comércio na Rua Sacadura Cabral 

 

165 com um corretor de 

imóveis de uma imobiliária da Região Portuária, desde 2014 os valores praticados no bairro 

têm sofrido uma queda, segundo ele, devido à crise econômica pela qual passa o Brasil – 

os gráficos exibidos no início 

deste capítulo. Entretanto, foi destacado pelo entrevistado o aumento da procura por 

, que antes do Projeto Porto Maravilha era quase nula. O corretor 

is comerciais e que apesar da 

região já demonstrar uma grande melhoria no padrão de comércio e serviços, a tendência é 

crescer mais e com isso aumentar a procura por imóveis residenciais. Segundo Claudio 

a área, “ainda não há farto comércio na 

Zona Portuária, mas a região já atrai estrangeiros e artistas, gente mais alternativa, para 
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Para uma coleta mais completa sobre a valorização imobiliária no recorte espacial 

desta pesquisa, outra entidade foi consultada: a Associação de Dirigentes de Empresas do 

Mercado Imobiliário166 (ADEMI RJ). Entretanto, essa instituição somente coleta dados de 

novos empreendimentos e, no bairro da Saúde, até o início de 2015, nenhum lançamento 

significativo havia sido feito. Porém, os dados da ADEMI RJ são úteis para um panorama 

geral da Região Portuária que, conforme visto, abrange os bairros da Saúde, Gamboa e 

Santo Cristo e que tem influência direta sobre um possível processo de gentrificação no 

recorte espacial desta pesquisa. Como exemplo desses relevantes dados, em 2013, o bairro 

Santo Cristo aparece pela primeira vez, desde 2010, no Ranking dos dez bairros mais 

expressivos em lançamentos imobiliários

ressaltar que este ranking contempla os lançamentos imobiliários em geral, juntando os 

lançamentos residenciais e comerciais.

 

Figura 141: Ranking dos dez bairros mais expressivos em lançamentos de imóveis no Rio de Janeiro

Fonte: http://www.ademi.org.br/download/Panorama_ADEMI_2013.pdf
 

Apenas com um lançamento imobiliário, o bairro Santo Cristo somou 7,2% do Valor 

Geral Lançado168 (VGL) total de 2013, com um valor de R$ 803.259.996,00 e ficou com o 

quarto lugar no ranking dos dez b

142). Esse dado, segundo a ADEMI RJ, mostra claramente a valorização dessa região por 

conta das obras do Porto Maravilha, que têm atraído empreendimentos de grande porte, 

como o Porto Atlântico, que será o primeiro complexo multiúso na 

de Janeiro. O empreendimento 

único espaço, prédios corporativos, comerciais, hoteleiros e lojas, ocupando dois ter

de aproximadamente 16 mil e 12 mil m², onde serão construídos o Porto Atlântico Leste e o 

Porto Atlântico Oeste. 

                                            
166 A ADEMI RJ é uma associação que atua desde 1971 e é hoje considerada 
entidade representativa do setor no Rio de Janeiro
Acesso em: 07 jun. 2015. 
167 Disponível em: <http://www.ademi.org.br/download/Panorama_ADEMI_2013.pd
jun. 2015. 
168 O Valor Geral Lançado ou VGL é o 
lançamento do empreendimento. 

Para uma coleta mais completa sobre a valorização imobiliária no recorte espacial 

foi consultada: a Associação de Dirigentes de Empresas do 

(ADEMI RJ). Entretanto, essa instituição somente coleta dados de 

novos empreendimentos e, no bairro da Saúde, até o início de 2015, nenhum lançamento 

ito. Porém, os dados da ADEMI RJ são úteis para um panorama 

geral da Região Portuária que, conforme visto, abrange os bairros da Saúde, Gamboa e 

Santo Cristo e que tem influência direta sobre um possível processo de gentrificação no 

pesquisa. Como exemplo desses relevantes dados, em 2013, o bairro 

Santo Cristo aparece pela primeira vez, desde 2010, no Ranking dos dez bairros mais 

expressivos em lançamentos imobiliários167 (Figura 141) ocupando a sétima colocação. Vale 

ranking contempla os lançamentos imobiliários em geral, juntando os 

lançamentos residenciais e comerciais. 

: Ranking dos dez bairros mais expressivos em lançamentos de imóveis no Rio de Janeiro

http://www.ademi.org.br/download/Panorama_ADEMI_2013.pdf. 

Apenas com um lançamento imobiliário, o bairro Santo Cristo somou 7,2% do Valor 

(VGL) total de 2013, com um valor de R$ 803.259.996,00 e ficou com o 

quarto lugar no ranking dos dez bairros mais expressivos em VGL no Rio de Janeiro

. Esse dado, segundo a ADEMI RJ, mostra claramente a valorização dessa região por 

conta das obras do Porto Maravilha, que têm atraído empreendimentos de grande porte, 

mo o Porto Atlântico, que será o primeiro complexo multiúso na Região P

 (Figura 143), da Odebrecht Realizações, reunirá, em um 

único espaço, prédios corporativos, comerciais, hoteleiros e lojas, ocupando dois ter

de aproximadamente 16 mil e 12 mil m², onde serão construídos o Porto Atlântico Leste e o 

A ADEMI RJ é uma associação que atua desde 1971 e é hoje considerada a mais importante 
entidade representativa do setor no Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.ademi.org.br

http://www.ademi.org.br/download/Panorama_ADEMI_2013.pdf> Acesso em: 07 
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Santo Cristo e que tem influência direta sobre um possível processo de gentrificação no 
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Figura 142: Ranking dos dez bairros mais expressivos em VGL no Rio de Janeiro

Fonte: http://www.ademi.org.br/download/Panorama_ADEMI_2013.pdf
 

Figura 

Fonte: http://www.portoatlanticorio.com.br/home
 

Já no ranking do Valor Geral de Vendas

Cristo ficou na quinta posição com um valor de R$ 439.322.130,00. Apesar dos três 

primeiros colocados, que pertencem à Zona Oeste do Rio de Janeiro, representarem mais 

da metade do VGV total de 2013 com 50,7%, a Zona Portuária, representada pelo Sant

Cristo, figurou pela primeira vez nesse ranking, apresentando um crescimento considerável.

 

                                        
169 O Valor Geral de Vendas ou VGV é
atual. 
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http://www.ademi.org.br/download/Panorama_ADEMI_2013.pdf. 

Figura 143: Empreendimento Porto Atlântico 

Fonte: http://www.portoatlanticorio.com.br/home. 

Já no ranking do Valor Geral de Vendas169 (VGV) total (Figura 144

Cristo ficou na quinta posição com um valor de R$ 439.322.130,00. Apesar dos três 

primeiros colocados, que pertencem à Zona Oeste do Rio de Janeiro, representarem mais 

da metade do VGV total de 2013 com 50,7%, a Zona Portuária, representada pelo Sant

Cristo, figurou pela primeira vez nesse ranking, apresentando um crescimento considerável.
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(VGV) total (Figura 144), o bairro Santo 

Cristo ficou na quinta posição com um valor de R$ 439.322.130,00. Apesar dos três 

primeiros colocados, que pertencem à Zona Oeste do Rio de Janeiro, representarem mais 

da metade do VGV total de 2013 com 50,7%, a Zona Portuária, representada pelo Santo 

Cristo, figurou pela primeira vez nesse ranking, apresentando um crescimento considerável. 
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Figura 144: Ranking dos dez bairros mais expressivos em VGV no Rio de Janeiro

Fonte: http://www.ademi.org.br/download/Panorama_ADEMI_20
 

Entretanto, quando analisamos o ranking dos dez bairros mais expressivos em 

lançamentos residenciais entre 2010 e 2013, nenhum bairro da Região Portuária aparece, 

demonstrando que o setor comercial é que está crescendo. Esse panorama, mesmo em 

2015, parece continuar o mesmo. Muitas edificações estão em andamento na região, mas 

aquele que seria o primeiro projeto residencial do

Residencial –, que tinha previsão de entrega no início de 2016, está com as obras paradas

com apenas 25% das obras concluídas e sem previsão de retorno. Até o primeiro semestre 

de 2013, quando o empreendimento ainda fazia parte das instalações dos Jogos Olímpicos 

de 2016170, a Prefeitura do Rio de Janeiro propagava a ideia de que o Porto Vida 

representaria a "reocupação da zona portuária", conforme objetivo do projeto, em um 

modelo a ser seguido para “revitalizar” a região de modo que não existissem apenas prédios 

comerciais. Conforme declaração do Prefeito Eduardo Paes, na ocasião do lançamento

projeto, em 2013:  

 

Meu compromisso é o de garantir que a área seja ocupada com residenciais 
para todas as classes econômicas. O Porto Vida representa a reocupação 
da região portuária, lugar estratégico próximo ao centro, onde a população 
poderá morar 

  

No entanto, não há medidas ou políticas públicas efetivas para que a área seja 

ocupada por todas as classes econômicas. No caso do Porto Vida Residencial

havia um acordo entre o governo municipal e as em

                                            
170 Localizado nos arredores da Rodoviária Novo Rio, o Porto Vida 
2016 e teria 90% de seus apartamentos alugados para 
acordo com o planejamento inicial da prefeitura aprovado pelo COI (Comitê Olímpico Internacional).
Ao fim do evento, os imóveis seriam reformados pela P
aos novos moradores. 
171 ANDRADE, H. de. Fora da Olimpíada, obra na zona portuária do Rio estáparada há oito meses. 
Uol Notícias. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2015. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas
maravilha-rj-tem-obra-parada-ha-um
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lançamentos residenciais entre 2010 e 2013, nenhum bairro da Região Portuária aparece, 

demonstrando que o setor comercial é que está crescendo. Esse panorama, mesmo em 

2015, parece continuar o mesmo. Muitas edificações estão em andamento na região, mas 

aquele que seria o primeiro projeto residencial do Porto Maravilha –

, que tinha previsão de entrega no início de 2016, está com as obras paradas

com apenas 25% das obras concluídas e sem previsão de retorno. Até o primeiro semestre 

de 2013, quando o empreendimento ainda fazia parte das instalações dos Jogos Olímpicos 

, a Prefeitura do Rio de Janeiro propagava a ideia de que o Porto Vida 

epresentaria a "reocupação da zona portuária", conforme objetivo do projeto, em um 

modelo a ser seguido para “revitalizar” a região de modo que não existissem apenas prédios 

comerciais. Conforme declaração do Prefeito Eduardo Paes, na ocasião do lançamento

Meu compromisso é o de garantir que a área seja ocupada com residenciais 
para todas as classes econômicas. O Porto Vida representa a reocupação 
da região portuária, lugar estratégico próximo ao centro, onde a população 
poderá morar perto do trabalho (ANDRADE, 2015171).  

No entanto, não há medidas ou políticas públicas efetivas para que a área seja 

ocupada por todas as classes econômicas. No caso do Porto Vida Residencial

havia um acordo entre o governo municipal e as empreiteiras que determinava que 

Rodoviária Novo Rio, o Porto Vida Residencial seria entregue em 
2016 e teria 90% de seus apartamentos alugados para abrigar as Vilas da Mídia e de Árbitros
acordo com o planejamento inicial da prefeitura aprovado pelo COI (Comitê Olímpico Internacional).

riam reformados pela Prefeitura e, até o começo de 2017, entregues 

ANDRADE, H. de. Fora da Olimpíada, obra na zona portuária do Rio estáparada há oito meses. 
Uol Notícias. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2015. Disponível em: 

://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/02/11/unico-projeto-residencial
um-ano.htm>. Acesso em: 11 fev. 2015 
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Entretanto, quando analisamos o ranking dos dez bairros mais expressivos em 

lançamentos residenciais entre 2010 e 2013, nenhum bairro da Região Portuária aparece, 

demonstrando que o setor comercial é que está crescendo. Esse panorama, mesmo em 

2015, parece continuar o mesmo. Muitas edificações estão em andamento na região, mas 

– o Porto Vida 

, que tinha previsão de entrega no início de 2016, está com as obras paradas, 

com apenas 25% das obras concluídas e sem previsão de retorno. Até o primeiro semestre 

de 2013, quando o empreendimento ainda fazia parte das instalações dos Jogos Olímpicos 

, a Prefeitura do Rio de Janeiro propagava a ideia de que o Porto Vida 

epresentaria a "reocupação da zona portuária", conforme objetivo do projeto, em um 

modelo a ser seguido para “revitalizar” a região de modo que não existissem apenas prédios 

comerciais. Conforme declaração do Prefeito Eduardo Paes, na ocasião do lançamento do 

Meu compromisso é o de garantir que a área seja ocupada com residenciais 
para todas as classes econômicas. O Porto Vida representa a reocupação 
da região portuária, lugar estratégico próximo ao centro, onde a população 

No entanto, não há medidas ou políticas públicas efetivas para que a área seja 

ocupada por todas as classes econômicas. No caso do Porto Vida Residencial (Figura 145), 
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servidores do município teriam prioridade na compra de 75% dos apartamentos desse 

empreendimento172. Um cadastro foi realizado e quase 11 mil servidores demonstraram 

interesse, dos quais 180 assinaram um termo de reserva de aquisição de imóvel. Porém, 

com a mudança de cronograma provocada pela transferência das instalações olímpicas, a 

prioridade para servidores só será mantida caso seja de interesse das empreiteiras. 

Conforme declaração do gerente nacional de Fundos Imobiliários da Caixa Econômica 

Federal, Vitor Hugo Pinto, após a desistência de o Porto Vida abrigar a Vila de Mídia e a Vila 

de Árbitros das Olimpíadas, decidiu-se por fazer um remanejamento do produto imobiliário 

que vinha se concebendo. O banco estatal investiu cerca de R$ 100 milhões no Porto Vida 

Residencial, cujo orçamento está avaliado em aproximadamente R$ 500 milhões. Em nota, 

o grupo Porto 2016 Empreendimentos Imobiliários173 informou apenas que "o projeto e o 

cronograma de obras do Porto 2016 estão sendo readequados". Resta esperar para ver que 

tipo de readequação será feita. 

 

Figura 145: à esquerda o projeto do Porto Vida Residencial e à direita as obras paradas 

 
Fonte:http://oglobo.globo.com/rio/em-obras-de-revitalizacao-zona-portuaria-ainda-nao-
atraiempreendimentos-residenciais-14909397. 

 

Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de 

Janeiro (CDURP), há 65 projetos de moradia licenciados para a área, incluindo o Porto Vida 

Residencial. Diante da quantidade de grandes obras que seguem no Porto (são pelo menos 

oito em andamento), resta a espera por essas construções habitacionais. Na opinião do 

presidente do IAB-RJ (Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio de Janeiro), Pedro da Luz 

Moreira, a dificuldade para atrair projetos residenciais para a região do Porto pode criar um 

novo centro financeiro da cidade, porém praticamente inabitado, como já ocorre com o 

centro da cidade. Entretanto, vale salientar que, na avaliação de Vitor Hugo Pinto, devido à 
                                            
172 Disponível em: <http://portomaravilha.com.br/materias/porto-vida-2/p-v-2.aspx>. Acesso em: 11 
fev. 2015 
173 O grupo Porto 2016 Empreendimentos Imobiliários é formado pelas empreiteiras Odebrecht, OAS 
e Carioca Engenharia. 
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crise financeira pela qual passa o Brasil, o "momento é de retração do mercado". No 

mercado de construtoras e incorporadoras, a avaliação é de que será preciso aguardar as 

intervenções de infraestruturas avançarem para projetos saírem do papel: "é uma pausa 

estratégica, aguarda-se o amadurecimento da infraestrutura urbana para se ter a certeza de 

que vale a pena investir naquela região", afirmou o gerente nacional de Fundos Imobiliários 

da Caixa Econômica Federal. 

 

Em outubro de 2014, o prefeito Eduardo Paes conseguiu a aprovação, na Câmara 

Municipal, de um pacote de incentivos para o setor imobiliário, numa tentativa de dar 

velocidade à transformação do Porto. A nova legislação reduz exigências para a construção 

de moradias, como a retirada do cálculo da Área Total Edificável (ATE) de varandas e 

espaços de uso comum. A medida ainda desobriga a construção de estacionamentos, de 

apartamentos para zeladores e de alojamentos e vestiários para funcionários. Além disso, 

os empreendimentos da área já contavam com incentivos fiscais e tributários174. Segundo o 

presidente da Cdurp, Alberto Gomes Silva, faltou impulso no segmento residencial porque 

existia um clima de espera no mercado: 

 

Em setembro de 2013, o prefeito anunciou que criaria incentivos. O 
mercado imobiliário ficou aguardando a aprovação dessas novas regras 
para apresentar seus planos. Com a confirmação das medidas do 
município, no primeiro trimestre de 2015 haverá uma nova leva de projetos 
imobiliários para o Porto, cujo perfil ficará mais equilibrado com o 
surgimento de empreendimentos habitacionais. (ADEMI RJ, 2013)175 

 

Como aponta o presidente da ADEMI RJ, João Paulo Rio Tinto de Matos, o 

segundo momento da reestruturação da Região Portuária contemplará os empreendimentos 

residenciais. Por enquanto, os dados demonstram que os lançamentos comerciais são 

dominantes. Em 2013, o bairro Santo Cristo ficou em quinto lugar no ranking dos dez bairros 

mais expressivos em lançamentos comerciais (Figura 146), apresentando 23,4% de 

participação no total do VGL comercial, 18,8% no total de área comercial lançada e 23,3% 

                                            
174 O Decreto nº 39680, de 23 de dezembro de 2014, regulamenta benefícios estabelecidos pela Lei 
nº 5.780, de julho de 2014, que concede isenção dos impostos a futuros moradores e perdoa dívidas 
acumuladas pelos atuais. A decisão isenta automaticamente proprietários de 4.896 imóveis 
residenciais na área do Porto Maravilha do pagamento de Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCL) até 2019. O decreto e a 
resolução também regulamentam a isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS) durante as obras de 
novas unidades e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos 
(ITBI) para unidades com fins residenciais. Disponível em: 
<http://portomaravilha.com.br/materias/sem-iptu/s-i.aspx>. Acesso em: 11 jun. 2015 
175 Disponível em: <http://www.ademi.org.br/article.php3?id_article=52767>. Acesso em: 15 maio 
2015. 



 

 

do VGV comercial total, ficando à frente de bairros como Barra da Tijuca e Jacarepaguá e 

conquistando a segunda posição no ranking de vendas de empreendimentos comerciais.

 

Figura 146: Ranking dos lançamentos comerciais na cidade do Rio de Janeiro

Fonte: http://www.ademi.org.br/download/Panorama_ADEMI_2013.pdf
  

Esses dados sobre o 

medida em que a falta de opções de moradias nessa área, que está crescendo 

comercialmente de forma significativa, pode incidir diretamente no recorte espacial deste 

estudo. Enquanto o mercado de novas h

Conceição e arredores se apresentam como ótima opção residencial, por ter valores de 

compra/venda e aluguel ainda abaixo de outros bairros residenciais, possuir ótima 

localização, estar inserido em um forte circu

bucólica e de fortes relações de vizinhança, em meio ao centro da cidade. Ao mesmo 

tempo, essa valorização –

valorização imobiliária ainda maior ao bairro

gentrification, colaborando para o processo de gentrificação na área.

 

Davidson e Lees argumentam que, embora não ocorra o desalojamento 
direto
em desuso e não possuírem residentes, é provável a ocorrência de 
desalojamentos indiretos
residenciais adjacentes, em função da diferença de renda. 
140, 2008).

 

Assim, para concluir esta

essa questão do new build gentrification

principalmente, dos serviços oferecidos na região e a importante valorização imobiliária 

apresentada na área de estudo. Na 

                                        
176 Como veremos mais adiante nos resultados da variável cultural.
177 Direct displacement no sentido de s
178 Indirect displacement no sentido de s

do VGV comercial total, ficando à frente de bairros como Barra da Tijuca e Jacarepaguá e 

gunda posição no ranking de vendas de empreendimentos comerciais.

: Ranking dos lançamentos comerciais na cidade do Rio de Janeiro

Fonte: http://www.ademi.org.br/download/Panorama_ADEMI_2013.pdf. 

ados sobre o panorama geral da Região Portuária são importantes na 

medida em que a falta de opções de moradias nessa área, que está crescendo 

comercialmente de forma significativa, pode incidir diretamente no recorte espacial deste 

estudo. Enquanto o mercado de novas habitações não engrena na região, o Morro da 

Conceição e arredores se apresentam como ótima opção residencial, por ter valores de 

compra/venda e aluguel ainda abaixo de outros bairros residenciais, possuir ótima 

localização, estar inserido em um forte circuito cultural176 e contar com uma atmosfera 

bucólica e de fortes relações de vizinhança, em meio ao centro da cidade. Ao mesmo 

– mesmo que comercial – do bairro Santo Cristo pode trazer uma 

valorização imobiliária ainda maior ao bairro da Saúde, como ocorre nos casos de 

colaborando para o processo de gentrificação na área.  

Davidson e Lees argumentam que, embora não ocorra o desalojamento 
direto (direct displacement)177, em função de tratar-se de terrenos 
em desuso e não possuírem residentes, é provável a ocorrência de 
desalojamentos indiretos (indirect displacement)
residenciais adjacentes, em função da diferença de renda. 
140, 2008). 

Assim, para concluir esta análise dos resultados da variável econômica, soma

new build gentrification a melhoria no padrão do comércio e, 

principalmente, dos serviços oferecidos na região e a importante valorização imobiliária 

apresentada na área de estudo. Na medida em que os preços do m² de venda e aluguel, 

                                            
Como veremos mais adiante nos resultados da variável cultural. 

no sentido de substituir diretamente uma população por outra.
no sentido de substituir indiretamente uma população por outra.
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tanto para habitação quanto para comércio e serviço, no bairro da Saúde já praticamente 

dobraram, entende-se estar diante de um quadro bem propício a um processo de 

gentrificação. Chega-se a essa conclusão pelo fato de que os moradores de baixa renda da 

região provavelmente não conseguirão acompanhar esses significativos aumentos que 

estão ocorrendo no mercado imobiliário, sobretudo do aluguel179, conforme alguns indícios 

que serão apresentados a seguir, nos resultados da variável social e por ainda não haver 

políticas públicas efetivas, com produção de habitação de Interesse Social180, para atender a 

essa população de baixa renda da região. Essa constatação baseia-se em muitos casos de 

gentrificação que ocorreram em cidades ao redor do mundo e que apresentaram um 

processo de valorização imobiliária e a consequente expulsão da população que não tinha 

mais condições de pagar por suas moradias (ATKINSON; BRIDGE, 2005; BIDOU-

ZACHARIASEN, 2006; HAMNETT, 1984; LEES et al., 2008; SMITH, 2007). Conforme visto 

no Capítulo 2181, uma das características dos atuais processos de gentrificação é a 

substituição da população de baixa renda por outros setores da sociedade (camadas média 

e alta da população), tanto no mercado da habitação quanto no mercado de imóveis para 

comércio e serviços (ATKINSON; BRIDGE, 2005; FURTADO, 2003; LEES et al., 2008; 

SMITH, 2007). Nesse sentido, observa-se um movimento inicial de substituição, 

especialmente no mercado imobiliário de comércio e serviços na região de estudo. Assim, 

com os resultados obtidos na variável econômica é possível alcançar o seguinte objetivo 

específico, exposto na introdução desse trabalho: 

 

 

                                            
179 Para dar um exemplo, o valor do salário mínimo em 2010 era de R$ 510,00 e em 2015 o valor é de 
R$ 788,00, apresentando uma variação de 54,5%. Esse valor está bem abaixo da variação do valor 
do aluguel de apartamento no bairro da Saúde, que em abril de 2015 foi de 85,8%. 
180 Conforme demonstrado no Capítulo 4 sobre o Projeto Porto Maravilha. 
181 Capítulo sobre o conceito da gentrificação. 
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Figura 147: Sequência do objetivo específico e seu respectivo resultado através da variável 
econômica 

 

Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA 
  

Objetivo específico :
Verificar se existe uma valorização imobiliária no local, assim como melhorias no padrão 

de serviços e comércio oferecidos na região do estudo.

Resultados Variável Econômica

Sim , a área do percurso já apresenta elevada valorização imobiliária, como, por exemplo,
nas transações de venda de apartamentos, com uma variação significativa de 531,9% no
preço do m². Além disso, a área já demonstra uma melhoria no padrão de comércio e
principalmente de serviços, com bares e restaurantes de padrão mais elevado do que os
tradicionalmente encontrados na região. Os valores dos produtos comercializados nesses
novos estabelecimentos – ou nos antigos, mas reformados – também apresentam uma
importante elevação dos preços, sendo a clientela formada sobretudo por pessoas de
médio e alto poder aquisitivo (trabalhadores e executivos da região, moradores de média
e alta renda e turistas).
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Tabela 8: Variação do preço do m² (sem especificação de número de quartos) em bairros diversos do 
Rio de Janeiro (2008-2015)  
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Mapa 3: Levantamento dos usos do solo encontrados no percurso escolhido 
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Figura 148 
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Mapa 4: Levantamento dos estabelecimentos comerciais encontrados no percurso escolhido 
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Figura 149  
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Mapa 5: Levantamento dos estabelecimentos de prestação de serviço no percurso escolhido 
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5.2.3 Variável social 

  

Ao longo do livro intitulado Gentrification, Lees et al. (2008) demonstram que as 

cidades e os bairros não passam de um estado de declínio ao renascimento urbano 

naturalmente e que muitos são os atores-chave envolvidos nos processos de gentrificação: 

de gentrificadores individuais a proprietários, corretores de imóveis, empreendedores, 

corporações, instituições e Estado. Conforme explicitado nesta pesquisa, o Projeto Porto 

Maravilha é uma Operação Urbana Consorciada, ou seja, uma parceria público-privada, 

amparada por uma série de instrumentos jurídicos que modificam as normas até então 

vigentes, conforme seja conveniente para a eficiência do projeto. Assim, o Estado, em 

parceria com o capital privado e os governos locais, apresenta-se como o principal condutor 

do processo de reestruturação urbana que está ocorrendo na região e atua como um 

mediador no processo de fornecimento dos meios necessários para que um possível 

processo de gentrificação se desenvolva na área. Nesse sentido, esta pesquisa está 

alinhada com a posição de Smith (2007, p. 18): 

 

(...), a mitologia afirma ser a gentrificação um processo liderado por 
pioneiros e proprietários individuais cujo suor, ousadia e visão estão 
preparando o caminho para aqueles, entre nós, que são mais temerosos. 
Mas mesmo que ignoremos a renovação urbana e o redesenvolvimento 
comercial, administrativo e recreacional que vem ocorrendo, e 
concentremos-nos apenas na reabilitação residencial, é patente o fato de 
que, onde quer que os “pioneiros urbanos” se aventurem, os bancos, as 
incorporadoras, o Estado e outros atores econômicos coletivos geralmente 
chegam antes.  

  

Desta forma, tendo em vista que a área de estudo está sendo beneficiada por 

investimentos públicos e também privados, conforme demonstrado nos resultados da 

variável física, e esses investimentos têm elevado os preços do mercado imobiliário na 

região, tanto em relação à habitação quanto a comércio e serviços – de acordo com 

resultados da variável econômica –, é provável que algumas alterações na composição 

social da população residente na região ocorram (FURTADO, 2014). Essas alterações 

podem acontecer pela expulsão de famílias incapazes de enfrentar a elevação dos preços, 

tanto dos aluguéis como de outras despesas relacionadas a melhorias, como taxas e 

impostos, e pela diminuição do mercado de unidades habitacionais acessíveis a esses 

grupos (LEES et al., 2008). Além disso, a atração de um novo estrato social economi-

camente poderoso passa a pressionar por cada vez mais melhorias na região – que, 

consequentemente, elevam os preços praticados no local – e pela expulsão dos setores 
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sociais indesejáveis e dos usos que não interessam ao novo modelo de ocupação do 

espaço (ATKINSON; BRIDGE, 2005; LEES et al. 2008; SIQUEIRA, 2014). 

  

Apesar das mudanças demográficas, por si só, não serem uma condição suficiente 

para a ocorrência da gentrificação, muitos estudos sobre esses processos identificam nas 

mudanças do perfil dos moradores182 um fato fundamental para avaliar se o processo está 

ocorrendo ou não em determinado local (ATKINSON; BRIDGE, 2005; BIDOU-

ZACHARIASEN, 2006; CYBRIWSKY, 1978; HAMNETT; WILLIAMS, 1979; 1980; LEES et al. 

2008; SPAIN, 1980). Acredita-se, neste estudo, que as mudanças demográficas têm 

implicações importantes no que diz respeito à continuação do processo em uma escala 

maior. Em que pese o papel do Estado no processo de reestruturação urbana, por meio de 

sua intervenção e de incentivos aos grandes incorporadores imobiliários, as políticas 

governamentais são orientadas e destinadas a atrair os gentrificadores individuais (LEES et 

al., 2008), que são peças fundamentais para que o processo de gentrificação seja completo. 

 

Assim, os resultados da variável social buscam analisar se mudanças referentes ao 

perfil da população residente na região de estudo já podem ser observadas e se as 

características dos moradores, tanto novos como antigos, se assemelham a de outros 

processos de gentrificação referenciados na literatura183. Acredita-se que a melhor maneira 

de averiguar essa questão seria por meio de um comparativo entre resultados fornecidos 

pelo Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de diferentes décadas, 

acerca do perfil da população da região184, no sentido de investigar se mudanças já 

ocorreram na área. Entretanto, como o recorte temporal desta pesquisa abrange o período 

de 2009 a 2015, ou seja, a partir do lançamento e do início da implementação do Projeto 

Porto Maravilha, presume-se que um comparativo entre os censos de 2000 e 2010185, por 

exemplo, não apresentaria mudanças significativas no perfil dos moradores da região, na 

medida em que um processo de gentrificação pode levar décadas para se conformar.  

 

Todavia, os resultados da variável social têm como base dados sobre o perfil dos 

moradores anteriores ao projeto186, divulgados pelos Censos de 2000 e 2010 e por dados 

publicados no estudo O porto maravilha e os desafios da reintegração econômica da região 

                                            
182 Como exemplo das mudanças no perfil dos moradores, podem ser citados: alterações no número 
de moradores por domicílio, anos de escolaridade ou instrução e renda per capita dos moradores. 
183 Conforme apresentado no Capítulo 2 – Gentrificação. 
184 Por exemplo, comparar os resultados dos Censos de 1991, 2000 e 2010. 
185 O Censo, que é realizado a cada década, tem sua última pesquisa em 2010. 
186 Acredita-se que os dados sobre o perfil dos moradores anteriores ao projeto são muito relevantes, 
na medida em que podem demonstrar o grau de vulnerabilidade dessas pessoas perante um possível 
processo de gentrificação no local. 
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na dinâmica da cidade e nos livros Morro da Conceição: da memória ao futuro e A utopia da 

Pequena África: projetos urbanísticos, patrimônios e conflitos na Zona Portuária carioca. 

Além desses dados secundários, os resultados da variável social são baseados nos relatos 

de moradores novos e antigos em entrevistas exploratórias semiestruturadas187 e 

observações no local de estudo. 

 

O bairro da Saúde está dividido em seis setores censitários definidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)188. Entretanto, o agrupamento de alguns desses 

setores censitários não coincide com a delimitação do percurso escolhido para o estudo de 

caso desta pesquisa189. Apesar de possuir apenas 36,38 hectares, o bairro da Saúde 

apresenta uma grande diversidade em seus dados demográficos e, reagrupando os seis 

setores, poderia se distorcer a realidade do perfil da população do percurso. Assim, alguns 

dados encontrados sobre o perfil da população da área de estudo serão baseados no mapa 

da Área de Especial Interesse Urbanístico do Porto (AEIU), que é dividido em 14 setores (A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e N), conforme Figura 150. Os setores A e K correspondem 

ao bairro da Saúde, sendo que o setor K190 abrange exatamente o percurso escolhido para 

esta pesquisa. Segundo dados do estudo O porto maravilha e os desafios da reintegração 

econômica da região na dinâmica da cidade191, baseados no Censo do IBGE de 2010, a 

AEIU do Porto possui 30.094 habitantes, o que corresponde a 0,5% da população da cidade 

do Rio de Janeiro. O bairro da Saúde, segundo a mesma fonte, possui um total de 2.749 

habitantes, sendo que o setor K apresenta 1.936 moradores. Quanto à distribuição da 

população por cor, 55% da população da Região Portuária é negra, enquanto na cidade do 

Rio de Janeiro este percentual é de 48% (CENSO 2010). Vale destacar a diferença entre os 

setores do bairro da Saúde, onde o setor A apresenta 65% de sua população negra, ao 

passo que no setor K o índice é de 44%, o menor dentre a Região Portuária (CENSO 2010).  

 

                                            
187 Entrevistas aplicadas pela pesquisadora com os moradores e artistas da região em janeiro de 
2014 e março de 2015, anexas a esta pesquisa (Apêndices I e IV). 
188 Setores censitários no bairro da Saúde: setor 330455705060057, setor 330455705060058, setor 
330455705060059, setor 330455705060060, setor 330455705060061 e setor 330455705060062.  
189 Conforme demonstrado no subcapítulo 5.3. Recorte Espacial: O percurso escolhido.  
190 Delimitação do setor K: do entroncamento da Rua Camerino com a Rua Sacadura Cabral; 
seguindo pelo eixo desta até a Travessa do Liceu; pelo eixo desta até a Rua do Acre; pelo eixo desta 
até a Rua 
Leandro Martins; pelo eixo desta até a Rua dos Andradas; pelo eixo desta até a Rua Júlia Lopes 
de Almeida; pelo eixo desta até a Rua da Conceição; pelo eixo desta até a Rua Senador 
Pompeu; pelo eixo desta até a Rua Camerino; pelo eixo desta até o ponto de partida. 
191 Nesse estudo, os setores censitários foram relacionados com os setores definidos na Lei Municipal 
nº 101/2009 – da criação e da delimitação da Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do 
Porto do Rio – buscando a melhor aproximação possível do contorno.  
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Figura 150: recorte da AEIU do Projeto Porto Maravilha em setores 

 
Fonte: http://portomaravilha.com.br. 

  

Aproveitando esses dados do Censo 2010 sobre a distribuição da população por 

cor, deve-se aqui introduzir a complexidade social que a área do percurso apresenta, sem, 

no entanto, ter a intenção de aprofundar essa questão, e sim exibir um panorama que possa 

dar suporte ao objetivo da pesquisa. Somente no percurso escolhido foi constatada a 

presença de descendentes de imigrantes portugueses e espanhóis, a maioria situada na 

parte alta do Morro da Conceição, mais especificamente na Rua Jogo da Bola e na Ladeira 

João Homem, e migrantes nordestinos, situados nas partes mais baixas do morro. 

Constatou-se, também, a presença de um segmento de artistas que se estabeleceram no 

Morro da Conceição anteriormente ao Projeto Porto Maravilha, atraídos por aluguéis mais 

em conta do que em outros bairros cariocas com tradição artística, como Santa Teresa, e 

por um local tranquilo para trabalhar. Ainda, observou-se no local a presença de grupos 

sociais religiosos afro-brasileiros e integrantes do Quilombo da Pedra do Sal, este último em 

conflito com a Igreja Católica, representada pela Venerável Ordem Terceira de São 

Francisco da Penitência (VOT), proprietária de muitos imóveis na área192. 

                                            
192 Segundo Guimarães (2014), o conflito entre os moradores que formaram o Quilombo da Pedra do 
Sal e os dirigentes da VOT iniciou após a entidade católica retomar a posse de diversos imóveis do 
Morro da Conceição, visando à expansão de seus projetos assistenciais e educacionais. Após o 
Quilombo da Pedra do Sal solicitar, em 2005, a certificação no órgão federal responsável pelo 
reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombo, a Fundação Cultural Palmares, 
iniciou-se um confronto através da mídia entre os “quilombolas” e os “franciscanos”. As matérias tanto 
legitimavam quanto questionavam a validade cultural do pleito étnico e as motivações sociais da VOT. 
Em 2009, os integrantes do Quilombo da Pedra do Sal reformularam a solicitação do território 
reivindicado, que passou para 15 imóveis, e não mais dezenas, conforme anteriormente. Nesse 
mesmo intervalo, o Governo Federal estipulou por meio de ações judiciais que a VOT interrompesse 
os despejos de todos os moradores, inclusive daqueles que não tinham aderido ao pleito étnico, até a 
finalização do relatório histórico e antropológico de caracterização do território quilombola. Em 2014, 
embora os integrantes do Quilombo da Pedra do Sal ainda não tenham obtido a titulação definitiva 
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Nesse sentido, definitivamente, a área por onde passa o percurso não é um todo 

homogêneo e, apesar do setor K, conforme demonstrado, apresentar o menor índice de 

população negra da Região Portuária, não se pode generalizar o Morro da Conceição como 

sendo de origem essencialmente portuguesa e espanhola, como exposto por alguns 

estudos. Entre os anos de 1998 e 2000, a Prefeitura do Rio realizou no Morro da Conceição 

o já citado193 Programa de Recuperação Orientada (ProRio)194, cujas propostas e resultados 

foram divulgados no livro Morro da Conceição: da memória ao futuro. Segundo Guimarães 

(2014), os resultados do programa idealizavam o passado português e espanhol da área, 

sem a merecida e importante abordagem das dinâmicas sociais e culturais na época já 

existentes e que a principal preocupação do projeto era o estabelecimento, no tempo 

presente, de conexões entre esse passado imaginado e o que seria de seu futuro. Desta 

forma, a autora coloca (2014, p. 47): 

 

Assim, foi com um sistema valorativo específico que os planejadores 
construíram suas noções de autenticidade, evocando a ideia de que 
determinados espaços e habitantes portariam uma ligação supostamente 
verdadeira e genuína com o morro, em detrimento de outros 
“conjunturais”195. Ou seja, postularam haver uma autenticidade imanente ao 
próprio Morro da Conceição, condensada em determinadas narrativas de 
passado, formas construtivas e identidades. E, partindo dessa idealização, 
identificaram o que e quem deveria ser modificado ou disciplinado. (...) 
buscaram ordenar as noções de público e privado e produzir formas 
construtivas consideradas atraentes para a habitação de famílias de classe 
média e para visitação turística.  

 

Considerou-se importante trazer essa questão, anterior ao Projeto Porto Maravilha, 

para demonstrar que o Morro da Conceição, mesmo sem todo o projeto de reestruturação 

                                                                                                                                        
dos sobrados, a indisponibilidade imobiliária permanece impedindo que a VOT coloque à venda seus 
imóveis no Morro da Conceição. 
193 Citado no subcapítulo 4.2. Delimitação da área de estudo: O Bairro da Saúde  
194O ProRio foi criado, através do decreto nº 17.109, com o princípio básico de intensificar a 
articulação entre os diversos programas da Prefeitura do Rio de Janeiro, promovendo um conjunto de 
ações complementares à organização urbana, visando reabilitar e valorizar o patrimônio urbanístico, 
paisagístico e arquitetônico do Morro da Conceição. O Programa contou com a participação de 
consultores, técnicos e especialistas em patrimônio e reabilitação disponibilizados pelos ministérios 
do Equipamento, da Cultura e das Relações Exteriores da França. 
195 Conforme texto original do livro Morro da Conceição: da memória ao futuro, no qual Guimarães 
constrói sua crítica: “A população original do morro é de 2 mil habitantes. Aí estão incluídos os 
moradores antigos, muitos descendentes de portugueses e espanhóis, que tradicionalmente 
estiveram ligados às atividades portuárias e cuja relação afetiva com a área é intensa, traduzindo-se 
numa forte identidade socioespacial. No entanto, a área vem sofrendo marcante processo de 
degradação, física e social, dada a proximidade com a Zona Portuária e todas as implicações que ela 
acarreta. Com isso, a população original vem sendo substituída por migrantes de outros estados do 
país. Aqueles que têm condições e desprendimento para abandonar a área o fazem. Os moradores 
recentes, migrantes nordestinos em sua grande maioria (35% segundo pesquisa socioeconômica), 
tem uma relação com o morro meramente conjuntural. Eles se instalam aí por sua proximidade com o 
mercado de trabalho, pelos baixos preços do mercado imobiliário e pelo conforto proporcionado pela 
disponibilidade da infraestrutura urbana.” (SIGAUD; PINHO, 2000, p. 48)  
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urbana que atualmente está ocorrendo em seu entorno, já atraía o interesse do poder 

público, no sentido de torná-lo um local atrativo, e assim vendê-lo, para a moradia das 

classes médias –com a justificativa pronta, quando classifica de “conjuntural” a relação dos 

migrantes com o morro, sendo eles os mais vulneráveis a um possível processo de 

gentrificação no local – e de atração turística. No primeiro número da revista denominada 

Porto Maravilha, de março de 2010196, o Morro da Conceição aparece na capa, destacado 

como sendo a porta de entrada do Rio de Janeiro. Ponto de partida da reestruturação 

urbana por, segundo a reportagem, abrigar parte importante da história da cidade, a matéria 

ressalta que com a reurbanização e requalificação, o Morro da Conceição ganhará mais 

destaque, assim como a transformação do entorno urbanístico da área trará valorização (o 

que já trouxe, conforme resultados da variável econômica) e melhorias na qualidade de vida 

dos moradores – aos que conseguirem permanecer na região, é claro. Parece lógico que 

melhorias na qualidade de vida dos moradores de uma comunidade simplesmente não 

podem ser apreciadas por aqueles que perdem o direito de serem moradores dessa 

comunidade. 

 

Durante a produção desta pesquisa, algumas incursões foram feitas à área de 

estudo. Entretanto, uma, em especial, foi muito importante. Por meio de um site de aluguel 

de casas, apartamentos e quartos, por temporada, foi possível a hospedagem no Morro da 

Conceição por um período. Durante essa estadia, em razão da pesquisa de campo 

composta por entrevistas, conversas informais e observações na área de estudo, foi 

possível perceber que, na vida cotidiana, todos os grupos anteriormente descritos197 

interagem e estabelecem relações de vizinhança e amizade, mas, também, de conflito. No 

Morro da Conceição, as relações sociais parecem ser estabelecidas de acordo com o 

contexto em que os moradores estão inseridos. Na parte alta, mais especificamente na Rua 

Jogo da Bola, por exemplo, está situada a “elite” do morro, normalmente proprietários de 

suas moradias (Figura 151). Na Ladeira João Homem, estão concentrados os moradores de 

uma classe média baixa e baixa, muitos deles inquilinos (Figuras 152 e 153). Já na parte 

baixa do morro, em geral nas ruas asfaltadas que acessam a Rua Sacadura Cabral e a Rua 

Acre (Figura 154), encontram-se os moradores de uma classe baixa, menos favorecida 

economicamente e, na sua maioria, inquilinos ou ocupantes informais dos sobrados 

(GUIMARÃES, 2014).  

 

                                            
196 Disponível em: <http://www.portomaravilha.com.br/revista/cod/2˃>. Acesso em: 27 nov. 2013. 
197 Imigrantes e descendentes de portugueses e espanhóis, migrantes nordestinos, artistas, grupos 
sociais religiosos afro-brasileiros, integrantes do Quilombo da Pedra do Sal e integrantes da 
Venerável Ordem Terceira. 



258 
 

 
 

Figura 151: Moradias na Rua Jogo da Bola, parte alta do Morro da Conceição

 
Fonte: fotografia da autora. 

 

Figura 152: Moradias na Ladeira João Homem em sua parte alta, no Morro da Conceição 

 Fonte: fotografia da autora. 
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Figura 153: Moradias na Ladeira João Homem, em sua parte mais baixa, no Morro da Conceição

 
Fonte: fotografia da autora. 

 
Figura 154: Moradias na Rua São Francisco da Prainha, parte baixa do Morro da Conceição 

 
Fonte: fotografia da autora. 
 



260 
 

 
 

Além dos espaços públicos, como as ruas e praças locais, existem alguns espaços 

cotidianos de convivência na parte alta do Morro da Conceição, cada qual frequentado por 

grupos sociais bem específicos: a Igreja da Nossa Senhora da Conceição e três bares – o 

bar do Sérgio, o bar do Beto e o bar do Geraldo198. No geral, a igreja e o bar do Sérgio são 

frequentados basicamente por imigrantes e descendentes de portugueses e espanhóis. Já o 

bar do Beto é frequentado pelos nordestinos, e o bar do Geraldo pelos mais jovens e pelo 

pessoal “de fora” do morro. Percebe-se também que nessa região há distinções de gênero e 

etárias, onde poucas mulheres circulam pelos bares, principalmente na parte alta, na rua 

Jogo da Bola. Segundo trecho da pesquisa de Guimarães (2014, p. 87): 

A “prostituição” era outra categoria acusatória igualmente utilizada no 
estabelecimento de um rígido padrão moral de conduta e na separação dos 
espaços da parte alta do morro entre “femininos” e “masculinos”. O código 
moral tácito era de que os bares eram um espaço predominantemente 
masculino, e um morador já tinha ouvido outro dizer explicitamente que 
considerava “prostituta” a mulher que frequentava bar. 

 

Conforme mencionado nos resultados da variável econômica, as casas da parte 

alta do morro raramente são anunciadas para aluguel em imobiliárias, sendo mais comum 

sua ocupação por intermédio de algum morador. A lenta alteração da vizinhança, até então, 

fazia com que alguns núcleos familiares da parte alta se reconhecessem como moradores 

antigos e tradicionais do local. Assim, na Rua Jogo da Bola, próximo ao bar do Sérgio e à 

Igreja, é possível perceber que há um controle social por parte dos moradores, impressão 

que é fortalecida pela declaração de Guimarães em sua pesquisa (2014, p. 87): 

Um deles contou que certa vez um jovem passava em frente ao bar 
fumando maconha quando foi repreendido alto: “Aqui é a Jogo da Bola, vai 
fumar baseado em casa!”. Este mesmo controle também ocorreu na inibição 
da construção de um “barraco” na pedreira que margeava a travessa 
Coronel Julião (...). Alguns frequentadores do bar teriam se reunido e 
avisado aos indesejados moradores que, se continuassem a construção, 
derrubariam a casa, o que resultou na sua interrupção. 

 

Entretanto, através de alguns relatos nas entrevistas realizadas199 e conversas 

informais com alguns moradores, percebe-se que com a maior divulgação do Morro da 

Conceição pelo Projeto Porto Maravilha e consequentemente pela mídia, esse controle 

social exercido pelos moradores tradicionais do morro está ficando cada vez mais difícil. 

Alguns desses entrevistados reclamaram que, atualmente, muitas pessoas desconhecidas 

                                            
198 Ainda, há na Ladeira João Homem, o Imaculada Bar & Galeria, já apresentado nos resultados da 
variável econômica. Entretanto, o bar é mais frequentado por turistas e executivos que trabalham nas 
proximidades do Morro da Conceição ou no centro do Rio de janeiro, sendo pouco frequentado por 
moradores locais, devido aos custos elevados do bar. 
199 Entrevistas semiestruturadas, realizadas pela pesquisadora com os moradores e artistas da região 
em janeiro de 2014, março de 2014 e março de 2015, anexas a esta pesquisa (Apêndices I e IV). 
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estão circulando pelo morro, como turistas200, pesquisadores, empreendedores, artistas e 

novos moradores. Disseram, também, que o tráfico de drogas aumentou no local e que 

estão tendo transtornos como barulho, sujeira, falta de privacidade e tumultos ocasionados 

por festas e eventos que antes não existiam na região, além da sensação de segurança, 

segundo eles, ter piorado. Assim, muitos desses moradores antigos declararam estar 

bastante incomodados com a atual situação e que vários amigos e vizinhos já deixaram o 

morro para viver em outro local. Salienta-se aqui, que esses moradores de classe média do 

morro – alguns são proprietários de diversos imóveis na região – estão pensando em ir 

morar em outro local ou já saíram, não por questões financeiras, apesar de já notarem uma 

elevação dos preços, no geral, na área. Pretendem sair porque estão insatisfeitos com a 

nova exposição do Morro da Conceição, um lugar, segundo eles, que antes era muito 

tranquilo.  

 

Esse fato explica a pouca aceitação por parte dos moradores mais antigos em 

relação aos que estão chegando recentemente ao morro, que são considerados e 

classificados como “de fora” ou “turistas permanentes” (GUIMARÃES, 2014). Um “morador 

tradicional”, que nasceu e cresceu no Morro da Conceição e que possui comércio na região, 

chegou a declarar em entrevista201 que trata mal as pessoas “de fora”, sejam novos 

moradores ou turistas, para que eles não se sintam “à vontade” no morro. Esse mesmo 

morador declarou não gostar da presença dos artistas na região, por pintarem a fachada de 

seus ateliês de forma “escandalosa, com esculturas de mulher pelada em rosa pink” (Figura 

155) e por trazerem muito movimento, “mais do que o morro comporta”, principalmente nos 

dias em que abrem seus ateliês ao público, durante o Projeto Mauá202. Do outro lado, 

moradores novos entrevistados203 confirmaram ter a sensação de não serem bem-vistos por 

uma parcela de moradores e que a relação com alguns não é amigável, sendo os mais 

tradicionais do local muito desconfiados. Moradora do local há três anos, outra entrevistada 

– que aluga quartos de sua residência, geralmente para turistas, gerando movimento de 

pessoas “estranhas” aos vizinhos – relata não ser bem-aceita pela vizinhança e que não se 

sente como parte da comunidade local. A entrevistada relatou estar descontente por não 

conseguir fazer amigos e pensa em sair da área. Importante aqui salientar que essa 

intimidação por parte dos moradores antigos do local é mais acentuada na parte alta do 

morro, principalmente na Rua Jogo da Bola.  

                                            
200 Turistas no sentido geral, desde moradores da cidade que não conhecem o local a estrangeiros. 
201 Entrevista semiestruturada, realizada pela pesquisadora, em março de 2014, anexa a esta 
pesquisa (Apêndice I). 
202 O Projeto Mauá será explicitado nos resultados da variável cultural. 
203 Entrevistas semiestruturadas, realizadas pela pesquisadora com os moradores e artistas da região 
em janeiro de 2014, março de 2014 e março de 2015, anexas a esta pesquisa (Apêndices I e IV). 
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Figura 

Fonte: fotografia da autora (2014). 

Figura 155: Ateliê de artista na Ladeira João Homem 
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Esses moradores, em sua maioria, valorizam a tradição portuguesa e católica e 

querem manter a formação original da vizinhança, sem a presença dos “de fora”. Entretanto, 

na Ladeira João Homem, onde foi constatada, por meio das entrevistas aplicadas a alguns 

moradores, a presença de muitos migrantes nordestinos e de jovens novos moradores, a 

diversidade social parece ser bem-vinda. A proprietária de um hostel no local comentou na 

entrevista que a maioria dos vizinhos foi receptiva ao empreendimento, mesmo preocupados 

e curiosos para saber se haveria barulho e muita movimentação de pessoas. Entretanto, ao 

longo do tempo, a proprietária foi fazendo parcerias profissionais com a vizinhança e 

também contratou gente do morro para trabalhar em seu empreendimento. Essa mesma 

entrevistada declarou que muitos proprietários, que não moram no local, estão aguardando 

para vender ou então retirar os inquilinos, para reformar o imóvel e aumentar o aluguel, 

declaração recorrente nas outras entrevistas aplicadas na área. 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram entrevistadas trinta pessoas, entre 

moradores, artistas, comerciantes e prestadores de serviços, e a maioria declarou já 

perceber mudanças na população, tanto em relação à vizinhança, para os moradores 

entrevistados, quanto aos clientes, para os comerciantes e principalmente para os 

prestadores de serviços, sendo que esses dois últimos também estão passando por um 

processo de substituição, com comércio e serviços tradicionais trocados por novos e de 

melhor padrão. Um entrevistado que tem bar no local comentou que há quatro anos, 90% de 

sua clientela era de moradores do bairro. Hoje ele diz que a clientela é composta por 50% 

de moradores e 50% de turistas e trabalhadores da região central e que percebeu, de um 

ano para cá, mudanças nos moradores da área. Alguns declararam acreditar que a intenção 

do Projeto Porto Maravilha é retirar os antigos moradores e comerciantes/prestadores de 

serviços do local. Há quem chame o projeto de “Porco Maravilha”, por ter trazido somente 

transtornos e aumentos significativos no aluguel e nos custos de vida, de um modo geral. 

Foram relatados casos em que o aluguel passou de R$ 300,00 para R$ 1.500,00, e os 

inquilinos já estão procurando novo local para morar. Durante a estadia no Morro da 

Conceição e ao longo dessa pesquisa, foi possível acompanhar o caso de um artista 

conhecido na região que está lutando na justiça para poder permanecer na casa em que 

vive há aproximadamente vinte anos. Após ter feito muitas reformas no imóvel, que era do 

seu tio204, o artista não tem condições financeiras de comprar ou pagar o aluguel da casa no 

seu atual valor de mercado e está sendo ameaçado de despejo205.  

                                            
204 Para melhor explicar o caso, segundo a declaração do artista em entrevista realizada pela 
pesquisadora em março de 2014: o artista nasceu no Morro da Conceição nessa mesma casa onde 
mora hoje, construída em 1886 e comprada por seu avô no começo dos anos 1900. Com sete anos 
se mudou para Lopes Quintas, no Jardim Botânico. Ao longo dos anos, mudou pra Tijuca e para São 
Gonçalo, mas nunca deixou de frequentar o morro. Em 1997, um tio que havia ficado com a casa 
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Em um bairro em que, conforme citado, 45% dos moradores são inquilinos (CENSO 

2010) e especificamente no setor K (Figura 156) o índice sobe para aproximadamente 60% 

(CENSO 2010), os aumentos significativos no valor do aluguel são realmente preocupantes. 

Importante salientar, também, que não é somente o bairro da Saúde que possui altos 

índices de imóveis alugados. A área do Projeto Porto Maravilha possui um percentual menor 

de domicílios particulares próprios em relação ao Rio de Janeiro (51% contra 73%). 

Algumas reportagens têm demonstrado as mudanças que estão ocorrendo na região, como 

a matéria intitulada “Zona Portuária já atrai moradores antes de revitalização ser concluída” 

publicada pelo EXTRA206, vinculado ao jornal O Globo (2012): “Segundo Alberto Herbster, 

morador da Saúde há mais de 20 anos, o perfil de pessoas que transitam na área mudou: – 

Minha dentista vendeu o imóvel em Copacabana, comprou dois no "Moradas da Saúde" e 

reformou um para morar”.  

 

Figura 156: distribuição dos domicílios por condição da ocupação no Porto Maravilha 

 
Fonte: IETS com base nos dados do Censo 2010/IBGE. 

 

Quanto ao perfil dos novos moradores, apesar da pouca amostragem das 

entrevistas, que tinham como objetivo dar apoio a outros dados da pesquisa, e não ser uma 

análise quantitativa, pode-se perceber que muitos deles são jovens entre 20 e 35 anos, com 

grau de instrução elevado (normalmente com o superior incompleto – mas em andamento – 

                                                                                                                                        
pediu para que o artista voltasse para lá para ajudar a cuidar de uma tia que ocupava o casarão que 
estava abandonado. Segundo ele, chovia em tudo quanto era canto, a casa cheirava mal e as 
paredes estavam mofadas. Assim, com o dinheiro que ganhava na venda de suas obras, ele foi 
fazendo muitas reformas e transformou a casa também em seu ateliê. Passados quase vinte anos, 
segundo o artista, após promessa de que ele poderia morar lá enquanto vivesse, a família está 
exigindo a casa de volta e ameaçando-o de despejo. 
205 O artista tem uma comunidade em uma rede social chamada “Fica Dallier”. Para mais 
informações: https://www.facebook.com/ficadallier/. 
206Disponível em: <http://extra.globo.com/casa/zona-portuaria-ja-atrai-moradores-antes-de-
revitalizacao-ser-concluida-6629454.html>. Acesso em: 20 jun. 2014. 
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ou completo e alguns com pós-graduação207), solteiros ou casais sem filhos. Muitos dos 

entrevistados comentaram também haver estrangeiros morando no local, como jornalistas, 

artistas e pesquisadores. Apesar dos dados serem ainda incipientes, o perfil dos novos 

moradores se assemelha ao de processos de gentrificação referenciados pela literatura. 

Conforme explicitado208, geralmente, os gentrificadores são grupos de profissionais 

altamente qualificados normalmente compostos por pessoas solteiras e casais sem filhos e 

em sua maioria jovens ou no início da maturidade (ISLAM, 2005). David Ley (1994), ao 

descrever a nova classe média gentrificadora209, refere-se a uma "classe média cultural", 

que abarca profissionais das artes e artes aplicadas, dos meios de comunicação, do ensino 

e de serviços sociais, ocupações que já são encontradas nos novos moradores do local. 

 

Quanto à população antiga da área de estudo, pode-se constatar que, conforme 

demonstrado ao longo do texto, existem duas realidades bem diferentes: a dos moradores 

do alto do morro, constituída em grande parte por proprietários de suas casas que 

pertencem a uma classe média, e a dos moradores das partes baixas do morro, 

pertencentes a uma classe de baixa renda, em sua maioria inquilinos ou moradores de 

ocupações e de outras formas de domicílios improvisados em situação irregular, muitos 

deles em conflito com os proprietários, como os casos já mencionados que envolvem a 

Venerável Ordem Terceira (VOT). Em relação aos grupos de idade, segundo o Censo de 

2010, a Saúde é o bairro da Região Portuária com o maior percentual de pessoas acima de 

60 anos (14%), sendo que a faixa etária entre 30 e 59 anos representa a maior parcela da 

população do bairro (42%). De acordo com o Censo de 2000210, 96% das pessoas 

residentes no bairro da Saúde são alfabetizadas, das quais 24% concluíram o ensino 

primário, 19% concluíram o primeiro grau, 24% concluíram o segundo grau211 e apenas 

0,7% concluiu algum tipo de pós-graduação. Nas entrevistas aplicadas, a maioria dos 

moradores antigos tinha acima de 60 anos e os mais escolarizados tinham o grau superior 

incompleto. Em termos de valor do rendimento212 nominal mensal em salários mínimos, 26% 

dos moradores do bairro da Saúde recebem de 5 até 10 salários mínimos, seguidos de 21% 

que recebem de 3 até 5 salários mínimos e de 14% que recebem de 1 até 2 salários 

mínimos. Vale ressaltar que a região do Porto possui um alto índice de população pobre e 

                                            
207Nas entrevistas aplicadas, além de uma entrevistada ser mestranda em história, muitos 
comentaram conhecer novos moradores que são pesquisadores.  
208 No Capítulo 2 – Gentrificação.  
209 Segundo o autor, a nova classe média gentrificadora é diferente das classes médias 
conservadoras – as quais as cidades têm tradicionalmente tentado atrair –, que preferiram viver nos 
subúrbios. 
210 Não foram encontrados esses dados por bairro no Censo de 2010, apenas por região. 
211 No Censo de 2000 o sistema de educação brasileiro ainda era dividido em primeiro e segundo 
grau. 
212 Rendimentos = soma de todos os rendimentos recebidos ou a receber em julho de 2000. 
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extremamente pobre, acima dos índices da cidade do Rio de Janeiro (Figura 157). Esses 

dados tornam-se mais relevantes pelo fato de, conforme mencionado no subcapítulo 5.1213 e 

nos resultados da variável econômica, o Projeto Porto Maravilha ainda não apresentar um 

programa de habitação de interesse social com medidas efetivas de produção desse tipo de 

habitação, constando apenas propostas iniciais anunciadas no ano de 2015, seis anos após 

o seu lançamento214. 

 

Figura 157: percentual de pobres e extremamente pobres nas áreas selecionadas  

 
Fonte: IETS com base nos dados do Censo 2010/IBGE.   

 

Para concluir, observa-se por meio das entrevistas exploratórias e das conversas 

informais com os moradores de diferentes grupos locais que não há um consenso a respeito 

do Projeto Porto Maravilha. Nota-se que muitos deles estão incomodados (principalmente os 

da parte de cima do Morro) com a superexposição do lugar e o movimento de gente “de 

fora” no morro, assim como estão preocupados (principalmente os inquilinos da parte de 

baixo do Morro) com o aumento do custo de vida no local, em especial os valores do 

aluguel. A tensão social existente no morro, de modo geral, gira em torno desses dois 

grupos – os da parte de cima e os da parte de baixo –, de suas aspirações, seus valores e 

suas classes sociais, que acabam por gerar uma relação de hostilidade entre ambos 

(GUIMARÃES, 2014). Junto a essa realidade, não foi constatada, durante a pesquisa, a 

presença de organizações e/ou associações de moradores locais engajados na defesa dos 

direitos da comunidade ou qualquer movimento alinhado em conter um possível processo de 

gentrificação no local. 

 

O que se pode destacar é que esse pequeno trecho escolhido para o percurso do 

estudo de caso apresenta uma situação social extremamente complexa, cuja composição 

                                            
213 Subcapítulo 4.1. Seleção do Objeto de Estudo: Projeto Porto Maravilha. 
214 Para mais informações: http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4263. 



267 
 

 

impõe efeitos nem sempre esperados pelos planejadores urbanos, investidores e pelo 

próprio Estado. A parte de cima do morro – em geral, representada pelos descendentes de 

portugueses e espanhóis, que, segundo depoimento de um artista entrevistado, não estão 

interessados em fazer novos amigos ou ter novos vizinhos – pode representar uma força em 

potencial, talvez não capaz de impedir que um processo de gentrificação aconteça, mas no 

sentido de não ser uma população tão vulnerável quanto os inquilinos de baixa renda, da 

parte baixa do morro. O que parece é que esses moradores do alto do morro têm o poder de 

decisão de abandonar ou não o local em que a maioria mora desde criança. É provável que 

essa decisão seja tomada em decorrência do perfil da população que pode tomar o lugar 

dos mais vulneráveis do morro, processo que já apresenta indícios iniciais. Se a 

gentrificação é, em grande parcela, um resultado da quebra da família patriarcal215, como 

colocam Lees et al. (2008), com lares formados por famílias “não convencionais” para os 

moldes dos antigos moradores da parte de cima do morro216, há grandes chances de os 

novos moradores não serem bem-aceitos pelos tradicionais ou de estes não quererem mais 

morar no morro, incomodados com a invasão de pessoas “de fora”, conforme relatos de 

moradores entrevistados, já citados no texto. De acordo com Furtado (2007, p.86-87): 

 

Quando uma família percebe que a sua vizinhança está se transformando 
drasticamente, quando todos os seus amigos estão saindo, quando lojas 
estão sendo fechadas, e novas lojas para nova clientela estão tomando os 
seus lugares (ou nenhuma outra está tomando o seu lugar), quando 
mudanças nos serviços públicos, no transporte, etc. estão tornando a área 
cada vez menos habitável, então a pressão para o desalojamento já é 
severa, e é somente uma questão de tempo para que ele se concretize. 
Família sob estas circunstâncias podem se mudar tão logo seja possível, ao 
invés de esperar pelo inevitável, o desalojamento. Isto pode ser verdade 
para o desalojamento, seja por gentrificação ou por simples abandono. 
Falamos, portanto, de pressão para desalojamento afetando famílias além 
daquelas que estão sendo atualmente desalojadas. Ela é certamente uma 
parte significativa do problema de desalojamento (SMITH; WILLIAMS, 
1986).  

 

Assim, de acordo com os resultados das outras variáveis já apresentadas, os 

resultados da variável social indicam que a área está em uma fase de transição e já 

apresenta alguns indícios de um processo de mudanças relativas à sua população. Segundo 

                                            
215 Segundo Lees et al. (2008), a gentrificação é em grande parte um resultado da quebra da família 
patriarcal, com lares compostos por homossexuais, mulheres financeiramente independentes, casais 
sem filhos e pessoas solteiras. 
216 Para exemplificar melhor, cita-se um trecho do livro A utopia da Pequena África: projetos 
urbanísticos, patrimônios e conflitos na Zona Portuária carioca: “Muitas das narrativas que escutei dos 
frequentadores do bar [do Sérgio] sobre os espaços do morro e sua vizinhança confirmavam o medo 
de uma possível contaminação social e moral, oposta à sensação de “segurança” que buscavam 
construir. Esse medo era entendido como uma ameaça externa ao morro, de pessoas “de fora” (...). 
Sua movimentação estruturava as regras de conduta moral voltadas para os usos dos espaços da 
parte alta, principalmente em relação às condições de moradia e às divisões de gênero, definindo o 
imaginário do que seria uma “boa vizinhança” (GUIMARÃES, 2008, p. 86). 
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o estudo de Butler (1997) no bairro de Stoke Newington, em Londres, os gentrificadores 

desejam morar em um local misturado e vibrante, cheio de jovens de classe média “fazendo” 

os lugares e transformando-os em cool, com uma forte cena cultural e muita diversão. 

Caminho esse que o Projeto Porto Maravilha está seguindo, conforme será demonstrado 

nos resultados da variável cultural. Para finalizar, com os resultados obtidos na variável 

social, é possível alcançar os seguintes objetivos específicos, expostos na introdução deste 

trabalho: 

 

Figura 158: Sequência do objetivo específico e seu respectivo resultado por meio da variável social 

 
Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA 

 

 

Objetivo específico :

Verificar se existem alterações na composição social da área.

Resultados Variável Social

Sim , apesar de ainda não ser possível apresentar dados relativos a mudanças no perfil

demográfico da população local, por exemplo, por meio da comparação entre os

resultados do Censo, a área apresenta, mesmo que lentamente, uma mudança no perfil

da população, percebida pelos próprios moradores locais.
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Figura 159: Sequência do objetivo específico e seu respectivo resultado por meio da variável social 

 
Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA 

 

Figura 160: Sequência do objetivo específico e seu respectivo resultado através da variável social 

 
Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA 

 

Objetivo específico :

Verificar se existe algum movimento de moradores e/ou associações locais que defendam 

seus interesses e direitos como forma de resistência a um possível processo de 

gentrificação...

Nâo foi constatada, durante a pesquisa, a presença de organizações e/ou associações

de moradores locais engajados na defesa de seus direitos ou qualquer movimento

antigentrificação.

Objetivo específico :

Apurar quais são as características peculiares da área e analisar se podem influenciar, 

contribuindo ou impedindo, no avanço de um possível processo de gentrificação. 

O pequeno trecho escolhido para o percurso do estudo de caso apresenta uma

situação social extremamente complexa, cuja composição impõe efeitos nem sempre

esperados pelos planejadores urbanos, investidores e pelo próprio Estado. A parte de

cima do morro – em geral, representada pelos descendentes de portugueses e

espanhóis, que, segundo depoimento de um artista entrevistado, não estão

interessados em fazer novos amigos ou ter novos vizinhos – pode representar uma

força em potencial, talvez não capaz de impedir que um processo de gentrificação

aconteça, mas no sentido de não ser uma população tão vulnerável quanto os inquilinos

de baixa renda, da parte baixa do morro.
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5.2.4 Variável cultural 

 

No decorrer das alterações empreendidas nas reestruturações urbanas, os espaços 

reconstruídos são premissas para um novo significado local, sendo a cultura – em sua 

perspectiva simbólica – um dos meios para essa (re)significação (ARANTES, 2000). Essa 

estratégia está alinhada com projetos de reestruturação urbana que têm como propósito 

“vender uma imagem” associada à cidade, que possibilite a atração de investimentos 

econômicos, eventos, novos usuários e visitantes (HARVEY, 2005). Nesse contexto, o city 

marketing217 passa a ser um dos pontos fundamentais para a competição entre as cidades 

em um cenário de reinvenção e valorização cultural. Através de um misto de ações entre os 

setores público e privado, desenvolve-se uma imagem positiva da cidade, de forma a 

conquistar sua “inserção privilegiada nos circuitos culturais internacionais” (ARANTES, 

2000, p. 54). Neste sentido, vigorosos investimentos em equipamentos culturais, como 

museus, cinemas, teatros, centros de convenções e parques temáticos, são feitos com a 

finalidade de atrair consumidores ao local. Segundo Harvey (2005, p. 176), “os festivais e os 

eventos culturais também se tornam foco das atividades de investimento”. Neste sentido, 

pode-se dizer ainda que: 

 

No período contemporâneo, o “consumo cultural” parece ser o novo 
paradigma para o desenvolvimento urbano. As cidades são reinventadas a 
partir da reutilização das formas do passado, gerando uma urbanidade que 
se baseia, sobretudo, no consumo e na proliferação (desigual) de 
equipamentos culturais. Nasce a cidade da “festa-mercadoria”. Esta nova 
(velha) cidade folcloriza e industrializa a história e a tradição dos lugares, 
roubando-lhes a alma. É a cidade das requalificações e revitalizações 
urbanas, a cidade que busca vantagens comparativas no mercado 
globalizado das imagens turísticas e dos lugares-espetáculo (SERPA, 2007, 
p. 79).  

 

Esse modelo, que frequentemente passa pela gentrificação de áreas urbanas 

degradadas, tem origem em cidades americanas e europeias218 e, segundo Arantes (2000), 

                                            
217 O city marketing, marketing urbano ou marketing de cidade pode ser entendido como um 
instrumento institucional para a promoção e a venda das cidades. Segundo Sanchez (2010, p. 59), o 
objetivo do city marketing consiste na “manipulação de padrões comportamentais de públicos seletos, 
de modo a interferir nas decisões locacionais das empresas, nas decisões de consumo ou nas 
decisões relativas a destinos de viagem”. 
218 Como visto no Capítulo 1, Boston e Baltimore foram as primeiras cidades onde se desenvolveram 
políticas de revitalização de regiões portuárias, influenciando ações semelhantes em outras cidades 
dos Estados Unidos e do mundo. Hall (2011, p. 412) identifica Boston e Baltimore como “os dois 
grandes exemplos patentes da revitalização urbana em sua primeira fase”. 
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atinge seu ápice de popularidade e marketing em Barcelona219, difundindo-se pela Europa 

em experiências como as de Bilbao, Lisboa e Berlim220. Tal cenário apresenta-se também 

nas metrópoles periféricas que importam os modelos americanos e europeus como 

estratégia de inserção global. A principal contradição, que se apresenta como risco, está 

justamente na possibilidade de que os espaços representativos da história e da cultura local 

transformem-se em cenários de um lugar qualquer, uma paisagem-mercadoria, sem 

qualquer identidade e história. Esses processos podem gerar o desaparecimento de 

importantes referências dos processos históricos de construção da cidade e de sua 

identidade (traçado, arquitetura, manifestações sociais e culturais).  

 

Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam 
possibilidades de "identidades partilhadas"— como "consumidores" para os 
mesmos bens, "clientes" para os mesmos serviços, "públicos" para as 
mesmas mensagens e imagens — entre pessoas que estão bastante 
distantes umas das outras no espaço e no tempo (HALL, 2006, p. 74).  

  

Entretanto, em que pesem as lógicas mercadológicas, em que o cultural passa a 

ser o grande produto e a cidade um espetáculo (SANCHEZ, 2010) – aliadas à vontade 

imperiosa de tornar a cidade exemplo de progresso no cenário mundial –, a busca por uma 

identidade própria também é o objetivo de muitas cidades. Por meio de programas de 

preservação e valorização da memória e recuperação do patrimônio artístico e arquitetônico, 

os programas de reestruturação urbana buscam valorizar a história e as características da 

região onde estão sendo inseridos. Assim, ao lado da tendência em direção à 

homogeneização global, há também uma fascinação pela diferença da cultura local.  

 

Há, juntamente com o impacto do "global", um novo interesse pelo "local". A 
globalização (na forma da especialização flexível e da estratégia de criação 
de "nichos" de mercado), na verdade, explora a diferenciação local. Assim, 
ao invés de pensar no global como "substituindo" o local seria mais acurado 
pensar numa nova articulação entre "o global" e "o local". Este "local" não 
deve, naturalmente, ser confundido com velhas identidades, firmemente 
enraizadas em localidades bem delimitadas. Em vez disso, ele atua no 
interior da lógica da globalização. Entretanto, parece improvável que a 
globalização vá simplesmente destruir as identidades nacionais. É mais 
provável que ela vá produzir, simultaneamente, novas identificações 
"globais" e novas identificações "locais" (HALL, 2006, p. 77).  

                                            
219 A reestruturação urbana de Barcelona, que transformou a dinâmica produtiva e a infraestrutura da 
cidade, foi impulsionada pelos Jogos Olímpicos de 1992. Após a experiência da cidade, esse modelo 
de reestruturação do espaço e marketing urbano se difundiu em diversas cidades ao redor do mundo. 
220 Não se pretende aqui aprofundar o assunto, e sim explicar o motivo de citar tais cidades: Bilbao, 
cidade degradada por uma década de desindustrialização e que começou a reverter o processo de 
deterioração da cidade a partir da construção do famoso Museu Guggenheim; Lisboa com a 
reconversão urbana de uma vasta zona industrial e portuária para sediar a Expo 98; e Berlim, 
completamente renovada após a queda do muro, em 1989, que dividia a cidade em Berlim Ocidental 
e Berlim Oriental (ARANTES, 2000). 
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 Exatamente através dessa fusão entre o novo e o tradicional, exposta por 

Hall, muitos bairros ao redor do mundo estão sendo reinventados221. Nesse contexto, ao 

apresentar um sítio dotado de grande valor histórico222 e um forte apelo cultural, como já 

visto no Capítulo 5223, a Região Portuária do Rio de Janeiro e, em especial, o bairro da 

Saúde, consolida-se como o local ideal para a (re)significação cultural à qual Arantes (2000) 

se refere. Como exposto nos resultados da variável social, a região apresenta uma 

complexidade de identidades, culturas e de inúmeros fatores históricos. Essa complexidade 

fez surgir no local territórios culturais carregados de densidade simbólica224. Por meio das 

experiências vividas ao longo do tempo, foram estabelecidos sentimentos de pertencimento 

e de identidade local. 

 

Nesse sentido, para assegurar e dar destaque à cultura local da Região Portuária, 

foi determinada, pela Lei Complementar 101/2009 – a mesma que instituiu o Projeto Porto 

Maravilha –, a aplicação de pelo menos 3% dos recursos arrecadados com os Certificados 

de Potencial Adicional de Construção225 (Cepacs) na recuperação e valorização do 

patrimônio histórico da região e no fomento à atividade cultural. Para isso, foi criado o 

Programa Porto Maravilha Cultural pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 

do Porto do Rio (Cdurp). Os recursos vindos dos Cepacs são aplicados na restauração de 

bens tombados, em ações do poder público e no apoio a iniciativas de valorização do 

patrimônio da região. Para implementar as ações, a Cdurp está trabalhando em parceria 

com instituições públicas, sociedade civil e setor privado, seguindo a “fórmula” de planos 

estratégicos de desenvolvimento econômico, social e urbano226. Segundo informações do 

                                            
221 Pode-se citar como exemplo o bairro Raval em Barcelona, onde a linha de atuação chamada “Eixo 
Cultural” guiou a instalação de diversas instituições e organismos culturais e de potencialização de 
atividades já existentes no bairro, como universidades, centros culturais, museus etc. Foram 
construídos como projetos âncoras o Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona e o Museu de 
Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA). Para maior aprofundamento sobre a transformação do 
bairro, ver: ARANTES, Otília. Berlim e Barcelona: duas imagens estratégicas . São Paulo: 
Annablume, 2012. 
222 Somente no percurso escolhido (Mapa 1) para o estudo, localizam-se nove bens tombados e 
preservados em diferentes graus de proteção: em nível federal, estadual e municipal. 
223 Mais especificamente no subcapítulo 5.2 – “Delimitação da área de estudo: o bairro da Saúde e o 
Morro da Conceição”.  
224 Segundo Haesbaert (2007), o território é concebido pela imbricação de múltiplas relações de 
poder, do poder material das relações econômico-políticas, ao poder simbólico das relações de ordem 
mais estritamente cultural. Os grupos sociais atribuem uma identidade cultural ao território “como 
forma de controle simbólico sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de 
apropriação)” (HAESBAERT, op. cit.: 41). 
225 Ver no capítulo 4, o subcapítulo 4.1 sobre o Projeto Porto Maravilha. 
226 Segundo Castells e Borja (1996, p. 160) em um plano estratégico de desenvolvimento econômico, 
social e urbano, “o governo local deve favorecer o acordo com outras administrações públicas e a 
cooperação público-privada” para realizar a promoção exterior da cidade, desenvolvendo uma 
imagem forte e positiva e que exerça a atração de investidores, visitantes e usuários à cidade. 
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site do Porto Maravilha227, o processo de transformação da região “traz o desafio de 

promover mudanças que beneficiem moradores e frequentadores do local e, ao mesmo 

tempo, de preservar sua identidade cultural e arquitetônica” (PORTO MARAVILHA, 2012). 

 

Dentre as principais linhas de ação do Programa Porto Maravilha Cultural estão: (a) 

a preservação e a valorização da memória e das manifestações culturais, (b) a valorização 

do patrimônio cultural imaterial, (c) a produção e difusão de conhecimento sobre a memória 

da região, (d) a recuperação e restauro material do patrimônio artístico e arquitetônico e, 

como não podia deixar de ser, (e) a exploração econômica dos patrimônios material e 

imaterial, “respeitados os princípios de integridade, sustentabilidade, inclusão e 

desenvolvimento social” (PORTO MARAVILHA, 2012). Conforme Mapa 6228, somente no 

percurso escolhido estão situados dezesseis pontos de interesse cultural, entre novos 

equipamentos e sítios históricos recuperados. Dos nove bens tombados e preservados em 

nível federal, estadual e municipal229, localizados na área, cinco já sofreram ou estão 

sofrendo obras de recuperação e restauração, a maioria deles utilizando os 3% dos recursos 

arrecadados com os Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs). Dentre 

eles está o restauro da Igreja de São Francisco da Prainha230 (Figura 161), que, fechada 

desde 2004 pela Defesa Civil por problemas de conservação, reabriu no dia 7 de julho de 

2015, totalmente recuperada (Figura 162). Na ocasião, foi celebrada uma missa de Ação de 

Graças pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani João Tempesta.  

Figura 161: Igreja São Francisco da Prainha antes da reforma do Projeto Porto Maravilha 

 
Fonte: www.portomaravilha.com.br. 

                                            
227 www.portomaravilha.com.br 
228 Mapa do levantamento de Sítios Históricos, ateliês de artistas e equipamentos culturais localizados 
no percurso, disponível na página 292, no final desse subcapítulo. 
229 Conforme apresentado no capítulo 4.2 sobre o bairro da Saúde e o Morro da Conceição. 
230 A localização da Igreja de São Francisco da Prainha corresponde ao número 13 no Mapa 6. 
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Figura 162: Igreja São Francisco da Prainha depois da reforma 

 
Fonte: www.portomaravilha.com.br. 

 

Outro local restaurado utilizando os 3% dos recursos arrecadados com os Cepacs é 

o Jardim Suspenso do Valongo231, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) em 1938. Um dos marcos do plano urbanístico de Pereira Passos para a 

modernização da Região Portuária, o local foi inaugurado em 1906 e com a decadência da 

área, acabou sendo abandonado. Na década de 1980, com a criação da Área de Proteção 

Ambiental232 dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo (APA Sagas), estudos foram 

feitos para o restauro do jardim, e entulhos foram retirados do local. Entretanto, a área 

continuou degradada e, ao invés dos passeios e jardins bucólicos, o local era usado como 

moradia, ponto de venda e consumo de drogas e prostituição (Figura 163). Através do 

Programa Porto Maravilha Cultural, o local foi restaurado, com a recuperação da Casa da 

Guarda e do Mictório Público e a recuperação dos jardins (Figura 164). No dia 1º de julho de 

2012, foram reabertos os portões à visitação pública, no ato de entrega da primeira fase de 

obras do Porto Maravilha.  

 

                                            
231 A localização do Jardim Suspenso do Valongo corresponde ao número 7 no Mapa 6. 
232 Em 1992, com o Plano Diretor Decenal, é constituída a Lei Complementar 16/1992, que 
estabelece os alicerces para uma política pública clara e efetiva de proteção do patrimônio cultural, 
instituindo a Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC). Esse instrumento é utilizado para a 
proteção do ambiente construído, enquanto que a Área de Preservação Ambiental (APA) passa a ser 
utilizada apenas para o ambiente natural. 
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Figura 163: Jardim do Valongo e casa da Guarda antes do restauro do Projeto Porto Maravilha 

 
Fonte: http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/581503-rio-transformacao-11.html. 
 

Figura 164: Jardim do Valongo e casa da Guarda depois do restauro do Projeto Porto Maravilha 

 
Fonte: www.velatura.com.br. 
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O Jardim Suspenso do Valongo faz parte do Circuito Histórico e Arqueológico da 

Celebração da Herança Africana (Figura 165), que estabelece marcos da cultura afro-

brasileira na Região Portuária, ao lado do Cais do Valongo, Largo do Depósito, Pedra do 

Sal, Centro Cultural José Bonifácio e Cemitério dos Pretos Novos233. A presença, na Região 

Portuária, dos africanos que atracavam no porto como escravos vítimas do tráfico negreiro 

levou a área que compreende a região entre os bairros Gamboa e Saúde, a Praça Mauá e 

um pedaço de São Cristóvão a ser conhecida como “Pequena África”. Nessa área, mais 

precisamente nas casas das tias baianas, nasceu o maxixe e o samba, sendo este último o 

mais forte ícone da música popular brasileira. Baianas como Tia Ciata realizavam encontros 

musicais e religiosos — as festas de candomblé — em suas casas, além de seduzir o povo 

com sua culinária. A proposta do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da 

Herança Africana é fornecer visitas guiadas, publicações e atividades de divulgação da 

região. 

 

Figura 165: Mapa do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana no Porto 
Maravilha 

 
Fontes: http://www.portomaravilha.com.br/circuito/. 

 

                                            
233 O Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana foi anunciado pela 
Prefeitura do Rio no dia 16 de novembro de 2011, sob a coordenação da Subsecretaria de 
Patrimônio. Através do Decreto Municipal 34.803 de 29 de novembro de 2011 foi criado o Grupo de 
Trabalho Curatorial do Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana, para construir diretrizes 
para a implementação de políticas de valorização da memória e proteção do patrimônio cultural da 
região.  
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Figura 166: Material de divulgação do Programa Porto Maravilha Cultural 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

  

Conforme demonstrado na variável física, em meio às obras de infraestrutura da 

Avenida Barão de Tefé, que faz parte do percurso escolhido, foram reveladas ruínas do Cais 

do Valongo234 – principal porto de entrada de escravos no país no começo do século XIX – e 

do Cais da Imperatriz (Figura 167). Em entrevista concedida à Revista Galileu235, a 

arqueóloga do Museu Nacional e responsável pelo monitoramento arqueológico na Região 

Portuária, Tania Andrade Lima, afirmou que o conhecimento da existência do Cais da 

Imperatriz e do Cais do Valongo não era novidade, mas que não se esperava encontrar 

remanescentes dos Cais após tantas reformas urbanas no lugar durante o século XX. 

Segundo a arqueóloga, a prioridade era encontrar vestígios do Cais do Valongo, pois são 

marcas de um passado de comércio escravista que se tentou esconder – como se fosse 

uma chaga vergonhosa do Rio de Janeiro – com o Cais da Imperatriz e as obras 

subsequentes236. Em 2012, a Prefeitura do Rio acatou a sugestão do Movimento em Defesa 

                                            
234 A localização do Cais do Valongo e da Imperatriz corresponde ao número 8 no Mapa 6. 
235 Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI225809-17770,00-
UM+TESOURO+ARQUEOLOGICO+NO+RIO+DE+JANEIRO.html>. Acesso em: 22 jun.2015 
236 Ao longo dos anos, o Cais do Valongo sofreu sucessivas transformações. Na primeira intervenção, 
em 1843, foi soterrado e remodelado com requinte para receber a Princesa das Duas Sicílias, Teresa 
Cristina Maria de Bourbon, noiva do (então) futuro Imperador D. Pedro II, e passou a se chamar Cais 
da Imperatriz, em deferência ao acontecimento. Projetado pelo arquiteto francês Grandjean de 
Montigny, o Cais da Imperatriz é uma obra arquitetônica que visou ocultar memórias da escravidão e 
do seu comércio nas imediações do porto. Com as reformas urbanísticas da cidade no início do 
século XX, o Cais da Imperatriz foi aterrado em 1911. 
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do Direito do Negro e transformou o espaço em monumento preservado e aberto à visitação 

pública (Figura168).  

 

Figura 167: Escavação e redescoberta do Cais do Valongo e Cais da Imperatriz, em meio às obras do 
Porto Maravilha 

 
Fonte: http://portomaravilha.com.br/conteudo/ccjb.aspx. 
 

Figura 168: Cais do Valongo e Cais da Imperatriz transformado em memorial aberto ao público 

 
Fonte: fotografia da autora. 
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Segundo Tania, o trabalho de arqueologia feito no local é uma “ferramenta 

poderosa” para reavivar o que se intencionou apagar das lembranças históricas, e as 

escavações feitas na Região Portuária visam à preservação da memória e da cultura local. 

O Cais do Valongo, logo após sua recuperação, foi ressignificado e incorporado ao cotidiano 

de grupos que são referência no passado afrodescendente. Rodas de capoeira passaram a 

ser praticadas ao lado do Cais, como forma de apropriação e atualização dos usos 

simbólicos do local. Em evento denominado “Festival Internacional da Arte Capoeira”, que 

ocorreu na Região Portuária em agosto de 2015, foram realizadas diversas atividades, como 

cursos, palestras, rodas e a décima edição dos Jogos Mundiais de Capoeira237 (Figura 169). 

 

Outro evento que celebra a cultura e a ancestralidade africana, realizado desde 

2012 no local, é a cerimônia o ritual da “Lavagem do Cais do Valongo238”, na qual 

sacerdotisas de religiões de matriz africana repetem o ritual de lavar as pedras 

remanescentes do Cais (Figura 169). Com trajes de festa, flores, atabaques, tambores e 

agogôs, a celebração de 2015 contou com a apresentação do grupo Afoxé Filhos de Gandhi 

e com a Mãe Celina de Xangô. Cabe aqui mencionar que o Cais do Valongo e da Imperatriz 

está entre os pontos em análise pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e Cultura (Unesco) e pode ser reconhecido como Patrimônio da Humanidade. 

 

Figura 169: Roda de capoeira no Cais do Valongo e Ritual de lavagem do Cais do Valongo 

   
Fonte: www.portomaravilha.com.br; http://memoria.ebc.com.br. 

 

Entretanto, os discursos sobre patrimônio podem muitas vezes se apresentar não 

somente como uma busca ou um resgate da história e da cultura local, mas como parte de 

um conjunto de ações voltadas a interesses políticos e/ou econômicos. O patrimônio, como 

recurso, serve tanto como incentivo ao turismo quanto à elevação da autoestima da 

população e ao sentido de pertencimento ao local, objetivando gerar um senso de 

                                            
237 Para mais informações, ver <http://portomaravilha.com.br/materias/capoeira/capoeira.aspx>. 
238 Para mais informações, ver <http://portomaravilha.com.br/materias/oracao-e-musica/o-e-m.aspx>. 
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“patriotismo cívico239” (CASTELLS; BORJA, 1996), que, segundo Arantes (2012, p. 19) é um 

dos “ingredientes indispensáveis aos bons negócios” na venda da imagem da cidade. 

Conforme Leite (2005), embora a ideia de tradição continue sendo o argumento fundamental 

que justifica as atuais políticas culturais de gentrificação, há “uma concepção mercadológica 

que trata esse patrimônio como mercadoria cultural” (2005, p. 81). Nesse sentido, Arantes 

(2000, p. 31) coloca que: 

 

Rentabilidade e patrimônio arquitetônico-cultural se dão as mãos, nesse 
processo de revalorização urbana – sempre, evidentemente, em nome de 
um alegado civismo (como contestar?...). E para entrar neste universo dos 
negócios, a senha mais prestigiosa – a que ponto chegamos! (de 
sofisticação?) – é a Cultura. Essa a nova grife do mundo fashion, da 
sociedade afluente dos altos serviços a que todos aspiram.  

 

Essa perspectiva mercadológica implica que a preservação de patrimônios 

materiais e imateriais tem seu foco direcionado a “práticas que podem agregar valor aos 

bens culturais, no sentido de possibilitar uma rentabilidade dos investimentos aplicados, 

acrescidos dos lucros potenciais que o bem restaurado pode propiciar” (LEITE, 2005, p. 81). 

Assim, configurada em um “culturalismo de mercado” (ARANTES, 2000), a política urbana 

volta-se para a construção de imagens, buscando uma rentabilidade econômica mediante as 

práticas de preservação do patrimônio, das memórias e das tradições locais. Essas medidas 

promovidas pelo governo em parceria com o setor privado voltam-se predominantemente 

para a esfera midiática, que busca rentabilidade econômica mediante a “venda” do espaço 

através dos meios de comunicação de massa como difusor ideológico principal no processo 

de mercantilização do patrimônio. 

 

A agenda de eventos que a região do Porto Maravilha passou a receber, 

promovidos na sua maioria com apoio da Prefeitura, delimita as diferentes formas 

pretendidas de usos do local e funciona como um mecanismo de legitimação de uma 

imagem atrativa para o público consumidor, bem como para novos investidores potenciais. 

Essa manobra é perceptível pela frequente divulgação de eventos musicais, desde as 

tradicionais rodas de samba e choro na Pedra do Sal a festivais de outros estilos musicais, 

                                            
239 Ao especificar as novas funções estabelecidas para os governos locais, segundo um plano 
estratégico de desenvolvimento econômico, social e urbano, Castells e Borja (1996, p. 160) 
argumentam: “Cabe ainda ao governo local a promoção interna à cidade para dotar seus habitantes 
de ‘patriotismo cívico’, de sentido de pertencimento, de vontade coletiva de participação e de 
confiança e crença no futuro da urbe. Esta promoção interna deve apoiar-se em obras e serviços 
visíveis, tanto os que têm um caráter monumental e simbólico como os dirigidos a melhorar a 
qualidade dos espaços públicos e o bem-estar da população”. 
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como o Festival do Porto240, com bandas de jazz e blues, e também festivais literários, como 

o Fim de Semana do Livro no Porto (FIM). Os eventos são divulgados na mídia através do 

site241, da revista242 e do perfil do Porto Maravilha em redes sociais243, além de reportagens 

em sites de jornais, como O Globo244, e revistas, como Veja Rio245,. Segundo Sanchez 

(2001, p. 36): 

 

Em seu papel de mediadora entre os cidadãos e a cidade, a mídia é 
estratégica para os governos locais, pois realiza a espetacularização da 
cidade e molda as representações acerca de sua transformação. Ela produz 
signos de bem-estar e satisfação no consumo dos espaços de lazer, cria 
comportamentos e estilos de vida e promove a valorização de lugares, bem 
como os usos considerados “adequados”. Em outras palavras, celebra os 
novos lugares transformando-os em espetáculo. 

 

 Em reportagem do site Veja Rio, intitulada “Dez motivos para visitar o Morro da 

Conceição246”, o local é classificado como “uma joia em meio aos canteiros de obra que 

ainda fazem parte da paisagem da região”. Descrito como o local de ocupação inicial da 

cidade, a matéria destaca que o Morro foi “redescoberto” com a restauração de 

monumentos históricos e com a inauguração do Museu de Arte do Rio (MAR), construído 

“ao pé do morro”. Ainda segundo o referido texto, a riqueza histórica da região faz dela uma 

“atração turística repleta de cultura e longe do roteiro comum da Zona Sul”, e o Morro, 

localizado nos arredores da Praça Mauá, “apresenta fácil acesso a pé, seja pelas escadarias 

e ladeiras, pela Pedra do Sal ou pelo Jardim do Valongo” (VEJA RIO, 2013). No site da 

Secretaria de Estado de Cultura, chamado “Mapa de Cultura”247, na matéria intitulada 

“Samba na Pedra do Sal”, é destacado que “a festa atrai turistas e jovens de vários bairros 

                                            
240 “A Região Portuária recebe em 2015 a primeira edição do Festival do Porto, evento múltiplo de 
música, gastronomia e capacitação que se firma como um dos principais programas culturais 
gratuitos da cidade. Com o patrocínio do Governo do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de 
Cultura, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Light e Concessionária Porto Novo, todo último 
sábado do mês, a partir do dia 31 de janeiro, espaços públicos e praças da área recebem artistas 
consagrados como Leo Gandelman, Blues Etílicos, Taryn Spilzman e Mauro Senise. (...) Como marca 
do desejo de ocupar e potencializar toda a área, o projeto itinerante vai do Largo de São Francisco da 
Prainha, passa pelo Morro da Conceição, Cais do Valongo (Praça Jornal do Comércio) até a Praça da 
Harmonia. (...) O Festival do Porto movimenta restaurantes da Região Portuária, um dos maiores 
polos gastronômicos do Rio. (...) Com a revitalização da Região Portuária e a abertura de museus, 
centros culturais e restaurantes, o Festival do Porto surge como oportunidade para que população e 
empreendedores locais se ‘reapropriem’ da vocação cultural da área. E que seus moradores se 
apoderem dela” (PORTO MARAVILHA). 
241 www.portomaravilha.com.br. 
242 http://portomaravilha.com.br/web/esq/revistasPortoMarav.aspx. 
243 https://www.facebook.com/portomaravilha e https://twitter.com/portomaravilha. 
244 Por exemplo: <http://oglobo.globo.com/rio/encontros-de-domingo-na-pedra-do-sal-berco-do-
samba-andre-peterson-o-cara-13239102>. 
245 Por exemplo: http://vejario.abril.com.br/materia/cidade/zona-portuaria-recebe-evento-literario. 
246 Disponível em: <http://vejario.abril.com.br/materia/cidade/dez-motivos-para-visitar-o-morro-da-
conceicao/>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
247 Disponível em: <http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/roda-de-samba-da-pedra-do-sal>. 
Acesso em: 20 jan. 2015. 
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da cidade”, passando a mensagem de que não são somente os moradores da, até então, 

região degradada que frequentam a festa. Pode-se perceber que ambas as reportagens 

demonstram o forte apelo da mídia, tanto do setor público quanto do setor privado no 

processo de divulgação do local. Com discursos focados na “redescoberta” e relevância 

sociocultural da área para toda a cidade do Rio de Janeiro, as reportagens vendem um local 

atrativo, de fácil acesso e frequentado por todos.  

 

O processo mercadológico que permeia essa (re)invenção da tradição e da cultura 

local pode incitar novas tensões cotidianas entre os antigos moradores e frequentadores da 

região, com o novo público atraído pela divulgação da área. As rodas de samba da Pedra do 

Sal248 (Figura 170), por exemplo, difundidas por reportagens como a exposta anteriormente, 

aumentaram e diversificaram substancialmente o seu público. Muitos moradores, 

comerciantes e prestadores de serviços antigos da região, relataram através das 

entrevistas249 que, antes da implementação do Projeto Porto Maravilha, as rodas de samba 

e choro – que acontecem toda sexta e segunda-feira – eram frequentadas pela população 

local e por um número muito menor de pessoas. Há relatos de que, atualmente, alguns 

eventos são cancelados a pedido dos moradores, por causarem transtornos como barulho, 

tumulto e tráfico de drogas. Há um evidente conflito de interesses envolvendo os antigos 

moradores, acostumados com a tranquilidade – que era característica do local –, e os 

comerciantes e prestadores de serviços, que estão felizes com o movimento e o retorno 

financeiro.  

 

Entretanto, os “ambulantes” e proprietários de “barraquinhas” de comida, 

tradicionais na região, estão apreensivos com o rumo que as atividades no local estão 

tomando. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) tem realizado operações na 

Pedra do Sal, apreendendo ambulantes irregulares, barracas e bebidas diversas250. Esse 

fato tem indignado moradores da área, que relatam que o prejuízo financeiro que estão 

tendo com suas “barracas” apreendidas é do tamanho da frustração moral que estão 

sofrendo, pois o dinheiro que circula na “noite” da Região Portuária não é da cultura nem da 

gastronomia local, e sim de novos empreendedores e investidores. Ainda reclamam que o 

dever do Poder Público é organizar e não somente reprimir os que sempre trabalharam na 

região. A apreensão se agravou a partir do anúncio de que a Prefeitura do Rio autorizou 

                                            
248 A localização da Pedra do Sal corresponde ao número 11 no Mapa 6. 
249 Entrevistas aplicadas pela pesquisadora com os moradores, comerciantes, prestadores de 
serviços e artistas da região em janeiro de 2014 e março de 2015, anexas a esta pesquisa 
(Apêndices I, II e III). 
250 Por exemplo: <http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000725899/seop-realiza-
opera%C3%A7%C3%A3o-na-pedra-do-sal.html>.  



 

 

Food Trucks251 a estacionarem no Largo da Prainha e na Travessa do Liceu

cozinheiras tradicionais da região vendem suas comidas há anos. Esse movimento se 

assemelha ao processo de melhorias no padrão de comércio e serviço que está ocorrendo 

na região, apresentado anteriormente nos resultados da variável econômica. Na medida em 

que “ambulantes irregulares” são apreendidos e impossibilitados de trabalhar e 

são autorizados para operarem na região, a Prefeitura do Rio fomenta diretamente o 

processo de substituição de trabalhadores locais por novos empreendedores. Promove 

também a mudança no padrão e valor dos produtos comercializados na região, já que, 

normalmente, as comidas e bebidas vendidas em 

valores mais altos do que os praticados pelos ambulantes. 

 

Figura 

Fonte: www.360meridianos.com; 
 

Além da valorização cultural através da recuperação da memória, da tradição e de 

patrimônios materiais e imateriais

“âncoras” dois novos equipamentos de cultura e entret

(MAR), na Praça Mauá, e o Museu do Amanhã, no Píer Mauá, ambos em parceria com a 

Fundação Roberto Marinho, que é

midiática brasileira. O MAR

escritório Bernardes Jacobsen Arquitetura, une por meio de passarelas o Palacete D. João 

VI, edifício neoclássico construído em 1916 e tombado como patrimônio pelo município em 

2010, e o edifício modernista ao lado, todo reformado e ad

Olhar254. O museu, inaugurado na comemoração dos 448 anos do Rio de Janeiro no dia 1º 

                                        
251 O Food truck (em português,
de dimensões pequenas, sobre rodas
maioria dos veículos é formada por trailers, furgões, ca
252 Disponível em: <http://vejario.abril.com.br/mat
food-truck/>. Acesso em: 20 ago. 2015.
253 A localização do MAR corresponde ao número 14
254 A Escola do Olhar é destinada à educação e 
continuada em artes e cultura visual.

a estacionarem no Largo da Prainha e na Travessa do Liceu

cozinheiras tradicionais da região vendem suas comidas há anos. Esse movimento se 

cesso de melhorias no padrão de comércio e serviço que está ocorrendo 

na região, apresentado anteriormente nos resultados da variável econômica. Na medida em 

que “ambulantes irregulares” são apreendidos e impossibilitados de trabalhar e 

orizados para operarem na região, a Prefeitura do Rio fomenta diretamente o 

processo de substituição de trabalhadores locais por novos empreendedores. Promove 

também a mudança no padrão e valor dos produtos comercializados na região, já que, 

s comidas e bebidas vendidas em Food Trucks são “gourmetizadas

valores mais altos do que os praticados pelos ambulantes.  

Figura 170: Roda de Samba na Pedra do Sal 

Fonte: www.360meridianos.com; http://www.cidadeolimpica.com.br/ 

Além da valorização cultural através da recuperação da memória, da tradição e de 

patrimônios materiais e imateriais da região, o Projeto Porto Maravilha apresenta como 

“âncoras” dois novos equipamentos de cultura e entretenimento: o Museu de Arte do Rio 

(MAR), na Praça Mauá, e o Museu do Amanhã, no Píer Mauá, ambos em parceria com a 

Fundação Roberto Marinho, que é ligada à Rede Globo, a mais poderosa empresa 

. O MAR253 (Figura 171), cujo projeto arquitetô

escritório Bernardes Jacobsen Arquitetura, une por meio de passarelas o Palacete D. João 

VI, edifício neoclássico construído em 1916 e tombado como patrimônio pelo município em 

2010, e o edifício modernista ao lado, todo reformado e adaptado para receber a Escola do 

inaugurado na comemoração dos 448 anos do Rio de Janeiro no dia 1º 

                                            
em português, "caminhão de comida"), pode ser definido como uma cozinha móvel, 

de dimensões pequenas, sobre rodas, que transporta e vende alimentos, de forma itinerante.
maioria dos veículos é formada por trailers, furgões, camionetes ou caminhões adaptados.

http://vejario.abril.com.br/materia/comidinhas/definidos-os
>. Acesso em: 20 ago. 2015. 

A localização do MAR corresponde ao número 14 no Mapa 6. 
destinada à educação e ao desenvolvimento de programas de formação 

e cultura visual. 
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a estacionarem no Largo da Prainha e na Travessa do Liceu252, onde 

cozinheiras tradicionais da região vendem suas comidas há anos. Esse movimento se 

cesso de melhorias no padrão de comércio e serviço que está ocorrendo 

na região, apresentado anteriormente nos resultados da variável econômica. Na medida em 

que “ambulantes irregulares” são apreendidos e impossibilitados de trabalhar e Food Trucks 

orizados para operarem na região, a Prefeitura do Rio fomenta diretamente o 

processo de substituição de trabalhadores locais por novos empreendedores. Promove 

também a mudança no padrão e valor dos produtos comercializados na região, já que, 

gourmetizadas” e com 

 

Além da valorização cultural através da recuperação da memória, da tradição e de 

da região, o Projeto Porto Maravilha apresenta como 

enimento: o Museu de Arte do Rio 

(MAR), na Praça Mauá, e o Museu do Amanhã, no Píer Mauá, ambos em parceria com a 

ligada à Rede Globo, a mais poderosa empresa 

, cujo projeto arquitetônico é assinado pelo 

escritório Bernardes Jacobsen Arquitetura, une por meio de passarelas o Palacete D. João 

VI, edifício neoclássico construído em 1916 e tombado como patrimônio pelo município em 

aptado para receber a Escola do 

inaugurado na comemoração dos 448 anos do Rio de Janeiro no dia 1º 

como uma cozinha móvel, 
que transporta e vende alimentos, de forma itinerante. A 

mionetes ou caminhões adaptados. 
os-pontos-que-receberao-

desenvolvimento de programas de formação 
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de março de 2013, foi executado com investimentos de R$ 79,5 milhões255 dos Governos 

Federal e Municipal. 

 

Figura 171: Museu de Arte do Rio (MAR) 

 
Fonte: http://www.jacobsenarquitetura.com/projetos/?CodProjeto=12. 

  

O Museu do Amanhã256 (Figura 172) é considerado o principal equipamento cultural 

e marco de distinção do Porto Maravilha. O projeto é assinado pelo arquiteto e engenheiro 

espanhol Santiago Calatrava, um dos maiores nomes da arquitetura mundial257 e que se 

insere no rol dos grandes arquitetos do que Arantes (2000) chama de “star system”, atores 

funcionais ao modelo de “revitalização” espetacular. Com tema dedicado ao futuro, o museu, 

que ainda está em fase de construção, abrigará em seu interior salas de exposições 

permanentes e temporárias, auditório, salas de pesquisa e, como não poderia faltar, loja, 

restaurante e café. Segundo o site do Porto Maravilha (2015), O Museu do Amanhã é uma 

iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Fundação Roberto Marinho com o Banco 

Santander como Patrocinador Master e o apoio do Governo do Estado, por meio de sua 

Secretaria do Ambiente, do Governo Federal, por meio da Financiadora de Estudos e 

                                            
255 Para mais informações: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/01/1396799-museu-de-r-80-
milhoes-aberto-em-2013-tem-rachaduras-e-falha-no-piso.shtml> e 
<http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/mar-conheca-o-museu-de-arte-do-rio-inaugurado-
nesta-sexta-feira/>. 
256 A localização do Museu do Amanhã corresponde ao número 15 no Mapa 6. 
257 O renomado arquiteto tem em seu currículo projetos como a Torre de Comunicação de Montjuic, 
em Barcelona, a estação Oriente, em Lisboa, o Aeroporto Sondica, em Bilbao, o Complexo Esportivo 
Olímpico, em Atenas, a Ponte de La Mujer, em Buenos Aires, a Cidade das Artes e Ciências, em 
Valência, a nova estação de transportes do World Trade Center, em Nova York, entre outros. Cabe 
aqui salientar que a maioria dos projetos citados estão inseridos em processos maiores de 
reestruturação urbana e/ou megaeventos. 



 

 

Projetos (FINEP), e da Secretaria dos Portos. Segundo a Revista Veja

construção, a estimativa dos gastos era de R$ 215 milhões, valor que ainda não foi 

confirmado com a fase final das obras. Em princípio, o museu tinha 

para setembro de 2015, juntamente com a reabertura da Praça Mauá, que passou por um 

processo de “urbanização”. Entretanto, a praça foi reinaugurada, com um grande evento 

coberto pela mídia, e o museu continuava em obras

 

Figura 

Fonte: fotografia da autora. 

  

Além dessas iniciativas promovidas pelo Estado, em parceria com a iniciativa 

privada, descritas ao longo do capítulo, a área de estudo apresenta o Projeto Mauá, criado 

em 2002 por iniciativa de artistas que vivem e trabalham no Morro da Conceição. No iníci

o projeto tinha como principal objetivo a abertura informal dos ateliês dos artistas ao público 

em geral, como uma forma de chamar a atenção dos cariocas para esse local tão peculiar 

quanto histórico. Como consequência natural do crescimento do moviment

agrega moradores, profissionais de diversas áreas de atividade e órgãos públicos lá 

localizados, como a Fortaleza da Conceição, A Venerável Ordem Terceira e o Observatório 

do Valongo. O projeto realiza eventos culturais, como o “O Morro e

                                        
258 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/prefeito
amanha-com-previsao-de-gastos
259 Para mais informações: <http://g1.globo.com/rio
maua-no-rio-e-reinaugurada-com
janeiro/noticia/2015/09/praca-
Acesso em: 6 set. 2015 

Projetos (FINEP), e da Secretaria dos Portos. Segundo a Revista Veja

construção, a estimativa dos gastos era de R$ 215 milhões, valor que ainda não foi 

confirmado com a fase final das obras. Em princípio, o museu tinha previsão de inauguração 

para setembro de 2015, juntamente com a reabertura da Praça Mauá, que passou por um 

processo de “urbanização”. Entretanto, a praça foi reinaugurada, com um grande evento 

coberto pela mídia, e o museu continuava em obras259. 

Figura 172: Museu do Amanhã em construção 

Além dessas iniciativas promovidas pelo Estado, em parceria com a iniciativa 

privada, descritas ao longo do capítulo, a área de estudo apresenta o Projeto Mauá, criado 

em 2002 por iniciativa de artistas que vivem e trabalham no Morro da Conceição. No iníci

o projeto tinha como principal objetivo a abertura informal dos ateliês dos artistas ao público 

em geral, como uma forma de chamar a atenção dos cariocas para esse local tão peculiar 

quanto histórico. Como consequência natural do crescimento do moviment

agrega moradores, profissionais de diversas áreas de atividade e órgãos públicos lá 

localizados, como a Fortaleza da Conceição, A Venerável Ordem Terceira e o Observatório 

do Valongo. O projeto realiza eventos culturais, como o “O Morro e 

                                            
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/prefeito-do-rio-lanca-obras

gastos-de-215-milhoes-de-reais/>. Acesso em: 2 mar. 2015.
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/apos
com-shows-gratuitos.html> e <http://g1.globo.com/rio
-maua-no-rio-e-reinaugurada-no-domingo-com-evento

285 

Projetos (FINEP), e da Secretaria dos Portos. Segundo a Revista Veja258, no lançamento da 

construção, a estimativa dos gastos era de R$ 215 milhões, valor que ainda não foi 

previsão de inauguração 

para setembro de 2015, juntamente com a reabertura da Praça Mauá, que passou por um 

processo de “urbanização”. Entretanto, a praça foi reinaugurada, com um grande evento 

 

Além dessas iniciativas promovidas pelo Estado, em parceria com a iniciativa 

privada, descritas ao longo do capítulo, a área de estudo apresenta o Projeto Mauá, criado 

em 2002 por iniciativa de artistas que vivem e trabalham no Morro da Conceição. No início, 

o projeto tinha como principal objetivo a abertura informal dos ateliês dos artistas ao público 

em geral, como uma forma de chamar a atenção dos cariocas para esse local tão peculiar 

quanto histórico. Como consequência natural do crescimento do movimento, o projeto hoje 

agrega moradores, profissionais de diversas áreas de atividade e órgãos públicos lá 

localizados, como a Fortaleza da Conceição, A Venerável Ordem Terceira e o Observatório 

 o MAR”, em parceria 

obras-do-museu-do-
>. Acesso em: 2 mar. 2015. 

janeiro/noticia/2015/09/apos-4-anos-praca-
http://g1.globo.com/rio-de-

evento-veja-fotos.html>. 
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com o Museu de Arte do Rio (MAR), que buscam integrar a produção dos artistas locais à 

comunidade em geral, por exemplo, abrindo seus ateliês de arte gratuitamente para 

visitação (Figura 173). As obras vão desde telas pintadas e esculturas a peças 

contemporâneas de decoração e fotografias.  

 

Como exposto nos resultados da variável social, o Projeto Mauá encontra 

resistência por parte de moradores mais tradicionais do bairro, por divulgar o Morro da 

Conceição e atrair mais turistas ao local. Os moradores reclamam que não há respeito por 

parte dos visitantes, que tiram fotos deles e de suas moradias sem autorização, como se o 

Morro da Conceição fosse um “zoológico”. No material de divulgação do evento o visitante é 

convidado e levado pelo projeto a “desbravar260” o local, como se estivesse entrando em um 

território ainda selvagem, mas com futuro promissor. Assim, não à toa, os moradores 

sentem-se invadidos e desrespeitados. 

Figura 173: Material de divulgação do Projeto “O Morro e o MAR” 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

                                            
260 Do dicionário online Priberam da Língua Portuguesa: des·bra·var (des- + bravo + -ar) 
1. Quebrar a braveza; tornar manso. = AMANSAR, DOMAR 
2. Explorar lugar selvagem ou desconhecido (ex.: o seu bisavô participou na primeira expedição que d
esbravou a território). 
3. [Agricultura] Limpar um terreno para ser cultivado (ex.: desbravaram as margens do rio para cultiva
r o solo fértil). = ARROTEAR 
4. [Por extensão] Limpar, abrindo caminho (ex.: foi preciso desbravar novas rotas). 
5. [Figurado] Fazer os primeiros contatos, estabelecer as primeiras ligações (ex.: desbravar 
 outras fronteiras econômicas). 
6. [Figurado] Descobrir, explorar (ex.: desbravar o mundo digital). 
7. [Figurado] Tornar civilizado. = CIVILIZAR, POLIR 
Disponível em: <http://www.priberam.pt/DLPO/desbravar>. Acesso em: 8 ago. 2015.  
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Como o processo de implementação do Projeto Porto Maravilha ainda está em 

andamento, apresentaram-se apenas algumas, porém importantes, iniciativas referentes à 

valorização cultural ocorridas na área escolhida para este estudo. Pode-se concluir que 

essas ações refletem o forte interesse público e privado pela valorização do patrimônio 

material e imaterial da região, de marcos de distinção e de projetos âncora para a atração 

de um novo público – tanto de turistas e novos usuários como de moradores –, 

investimentos econômicos e eventos (HARVEY, 2005). Com um forte marketing urbano, 

através de parcerias do Estado com poderosos grupos midiáticos, a região passa por um 

processo de construção de uma nova imagem, assim como em outros casos de 

reestruturação urbana, como Barcelona e Lisboa261. A imagem negativa, relacionada ao 

declínio e abandono do local, aos poucos vai sendo transformada. Antes degradada e “mal” 

frequentada, a Região Portuária passa a ser apresentada como um lugar atrativo, rico em 

cultura, arte, diversão, equipamentos como museus e auditórios e bares e restaurantes de 

padrão mais elevado. Essa nova imagem assemelha-se à descrição da variável cultural em 

processos de gentrificação, exposta na citação utilizada para a construção da análise: 

 

Uma mudança nos discursos culturais sobre o bairro afetado é provável de 
ocorrer, o que neste tempo levaria à aquisição de uma reputação de 
‘chique’, moderno ou lócus de atividades culturais em geral (ZUKIN, 1991). 
Essa mudança de valores é provável que resulte em uma nova 
infraestrutura de restaurantes, lojas e delicatesses (BERNT; HOLM, 2005, 
10:31). 

 

Cabe aqui ressaltar que o público almejado pelo marketing urbano utilizado para 

“vender” a imagem do local reestruturado é muito específico, capaz de consumir esse novo 

“produto”. Esse público de consumidores é composto, por uma parcela restrita e 

diferenciada da população, definida pelo excludente critério de renda, resultando em uma 

elitização dos espaços urbanos. Segundo Leite (2005), mais do que uma segregação do 

espaço pelas restrições ao consumo desses produtos e serviços, o estilo de vida da classe 

média urbana busca locais que ofereçam, ao mesmo tempo, lazer e segurança. Com 

publicações em sites, jornais e revistas, como a matéria intitulada “Depois da Lapa, Gamboa 

vira mania entre os cariocas’262 e “Nova Praça Mauá reúne várias opções culturais como o 

ArtRua, moda e gastronomia’263, em que o subtítulo é “Revitalização do porto transformou a 

                                            
261 Para citar exemplos de casos de reestruturação urbana ligadas a megaeventos, como o caso do 
Porto Maravilha: Barcelona, com as Olimpíadas de 1992, e Lisboa, com a Exposição Mundial de 
1998.  
262 Disponível em: <http://odia.ig.com.br/diversao/2013-05-17/depois-da-lapa-gamboa-vira-mania-
entre-os-cariocas.html>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
263 Disponível em: <http://odia.ig.com.br/diversao/2015-09-11/nova-praca-maua-reune-varias-opcoes-
culturais-como-o-artrua-moda-e 
gastronomia.html?fb_action_ids=892848707435749&fb_action_types=og.recommends>. Acesso em: 
10 set. 2015. 
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paisagem, fez do local uma atração e criou um polo de cultura com várias opções artísticas”, 

a Região Portuária é divulgada como um novo polo de cultura e diversão (Figuras 174, 175, 

176).  

 

Figura 174: Na Rua Sacadura Cabral encontra-se o maior painel de grafite do Rio de Janeiro 

 
Fonte: fotografia da autora (2014). 

 
Figura 175: Projeções no Edifício A Noite, na Praça Mauá, durante o evento ArtRio 

  
Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/projecoes-na-praca-maua-17477259. 
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Figura 176: ArtRua, no Centro Cultural Ação da Cidadania, na Avenida Barão de Tefé 

 
Fonte: http://limonadaetc.com.br/2015/08/27/artrua-2015-agita-o-centro-cultural-
ac%CC%A7a%CC%83o-da-cidadania/. 

 

Para concluir, pode-se afirmar que a região ainda está em um momento de 

transição, mas segue rigorosamente a cartilha de famosas reestruturações urbanas, como a 

de Barcelona, descrita por Harvey (2005, p. 233): 

 

A ascensão de Barcelona à proeminência do sistema europeu de cidades, 
(...), deu-se, em parte, com base na sua firme acumulação tanto de capital 
simbólico como de marcos de distinção. Nesse caso, enfatizou-se a 
prospecção da história e da tradição caracteristicamente catalã, o marketing 
a respeito de suas importantes realizações artísticas e heranças 
arquitetônicas (Gaudí, é claro), e seus marcos distintivos de estilo de vida e 
tradições literárias, com o apoio de uma avalanche de publicações, 
exibições e eventos culturais celebrantes da distinção. Além disso, houve 
novos embelezamentos arquitetônicos (a antena de radiocomunicação de 
Norman Foster e o Museu de Arte Moderna branco fulgurante de Meier, no 
meio de construções degradadas da cidade velha), investimentos pesados 
para permitir o fácil acesso ao porto e à praia, recuperando terrenos baldios 
para a Vila Olímpica (...), e a transformação do que fora antes uma vida 
noturna lúgubre e perigosa num panorama aberto de espetáculo urbano. 
Todo esse processo ainda recebeu a ajuda dos Jogos Olímpicos de 1992, 
que propiciou grandes oportunidades para acumulação de rendas 
monopolistas (Juan Samaranch, presidente do Comitê Olímpico 
Internacional, por coincidência, tinha muitos interesses imobiliários em 
Barcelona). 

 

Assim, com os resultados obtidos na variável cultural é possível alcançar o seguinte 

objetivo específico, exposto na introdução deste trabalho: 
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Figura 177: Sequência do objetivo específico e seu respectivo resultado através da variável cultural 

 
Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA 

 

  

Objetivo específico :

Verificar se há uma valorização cultural na área, através de novos equipamentos culturais 

e/ou restauração de sítios históricos.

Resultados Variável Cultural

Sim , a área do percurso já apresenta novos equipamentos culturais, como o MAR e o

Museu do Amanhã. Além da construção desses projetos âncora e marcos de distinção,

importantes sítios históricos como o Cais do Valongo e o Jardim Suspenso do Valongo

foram restaurados, valorizando o Patrimônio material e imaterial da região. Eventos

culturais e algumas iniciativas refletem o forte interesse público e privado na região, que

conta com forte marketing urbano, através de parcerias do Estado com poderosos grupos

midiáticos.
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Mapa 6: Levantamento dos Sítios Históricos, ateliês de artistas e equipamentos culturais no 
percurso escolhido 
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5.3 Análise dos resultados: indícios de Gentrificação? 

 

Conforme exposto na construção da análise, optou-se nesta pesquisa por investigar 

o percurso escolhido para o estudo de caso a partir de quatro variáveis: a física, a 

econômica, a social e a cultural. Apesar de terem sido analisadas separadamente, cabe aqui 

salientar que as quatro variáveis possuem uma inter-relação e acabam por permear e 

complementar uma à outra. Como que num círculo vicioso – na maioria das vezes, muito 

bem orquestrado por interesses econômicos (SMITH, 2007) – as transformações e 

melhorias no ambiente construído geram aumentos significativos nos valores do mercado 

imobiliário, que provocam a expulsão das classes menos favorecidas economicamente, que 

não têm mais condições de pagar pelos preços do novo bairro “da moda”, equipado com 

museus, bares e restaurantes de melhor padrão e uma nova cena cultural (ATKINSON; 

BRIDGE, 2005; BIDOU-ZACHARIASEN, 2006; LEES et al., 2008). Para fazer a análise dos 

resultados, volta-se à citação extraída do estudo realizado por Matthias Bernt e Andrej Holm 

(in ATKINSON; BRIDGE, 2005), no bairro de Prenzlauer Berg, em Berlim, que foi utilizada 

para a construção da análise, aqui já separada por variável: 

 

1. VARIÁVEL FÍSICA: “Em primeiro lugar, se a gentrificação é vista como um processo de 

reinvestimento (N. Smith, 1996), um aumento visível em investimentos ocorreria no 

dilapidado estoque habitacional.”(...) “Em conexão com a primeira questão, essas mudanças 

seriam visíveis particularmente em edificações restauradas” (BERNT; HOLM, 2005, p. 10). 

 

Como demonstrado nos resultados da variável física, importantes mudanças em 

relação ao ambiente construído e à paisagem urbana já podem ser observadas no recorte 

espacial desta pesquisa. Os investimentos feitos na região – tanto por meio da intervenção 

do Estado quanto da iniciativa privada – já modificam significativamente a área e podem ser 

observados através da reabilitação das edificações fisicamente deterioradas, da construção 

de novas edificações e de intervenções, como a demolição do Elevado da Perimetral, a 

construção de novos equipamentos culturais, a recuperação de patrimônios históricos, as 

obras de recapeamento e calçamento de avenidas e a urbanização de praças e do Morro da 

Conceição, além de melhorias na infraestrutura. Cabe aqui salientar que por se tratar de 

uma reestruturação urbana imposta pelo Estado, observa-se na região investimentos e 

melhorias físicas em uma escala muito maior do que a exposta na citação, que é ligada ao 

estoque habitacional. 
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Figura 178: transformações no ambiente construído e na paisagem urbana da área de 
estudo 

Fonte: fotografias da autora. 
 

Figura 179: transformações no ambiente construído e na paisagem urbana da área de estudo 

 
Fonte: fotografias da autora. 

 

2. ECONÔMICO: “Esses investimentos deveriam estar espacialmente concentrados e 

levando a um aumento nos valores do mercado habitacional e/ ou no valor dos aluguéis” 

(BERNT; HOLM, 2005, p. 10). 

 

Conforme comentado anteriormente, essas alterações e melhorias realizadas pelo 

Estado, representado pelo governo local, têm como objetivo aumentar substancialmente o 

status da região, com o intuito de que o programa de reestruturação urbana seja lucrativo 

(FURTADO, 2003; LEES et al., 2008). Entretanto, em consequência a essas 

transformações, relacionadas à construção de um novo arranjo espacial direcionado ao 

consumo (HARVEY, 2005; LEES et al., 2008) e à concepção de uma nova imagem 

vinculada a um local seguro e atrativo com diversas opções de lazer e cultura (HARVEY, 

2005), uma elevação nos valores do mercado imobiliário da região já pode ser observada. 

Com uma variação que chegou a 531,9% no preço do m² nas transações de venda de 

apartamentos (passando de R$ 1.714,00/m² em janeiro de 2009 para R$ 10.833,00/m² em 

julho de 2015) – quando a média da cidade do Rio de Janeiro para a mesma transação foi 
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de 265,7% –, o bairro da Saúde está ficando cada vez mais caro para morar264. Apesar de 

em outros tipos de transação, como, por exemplo, a de aluguel – tanto no mercado da 

habitação quanto comercial/industrial –, o bairro da Saúde ser mais acessível do que outros 

bairros selecionados para esta pesquisa265, os valores do m² na região praticamente 

dobraram. Ressalta-se aqui que o Projeto Porto Maravilha não apresenta políticas públicas 

efetivas, com produção de Habitação de Interesse Social, para atender a população de 

baixa renda da região, oferecendo apenas planos que estão em fase inicial. Além dos 

valores no mercado imobiliário em ascensão, alguns bares e restaurantes (tanto novos, 

quanto antigos) e serviços já estão mais caros na área de estudo, apesar de ainda haver 

comércio e serviços tradicionais a preços populares.  

 

3. SOCIAL: “Em segundo lugar, referente às mudanças populacionais, é esperada a invasão 

de novos tipos de famílias com maior status social (particularmente em termos de renda e 

qualificação formal) comparado aos habitantes anteriores (Ley 1996). Como resultado, a 

ocorrência de um “aprimoramento” da estrutura social é esperada e esse aprimoramento 

sendo consequência de movimentos migratórios” (BERNT; HOLM, 2005, p. 10). 

 

Em virtude das entrevistas realizadas com os novos moradores, comerciantes e 

prestadores de serviços do local, nas quais a maioria relatou que dentre os motivos 

determinantes para a escolha do bairro da Saúde, seja para morar ou abrir um negócio, 

estava o valor do aluguel – que para eles continua acessível – e das entrevistas realizadas 

com os moradores, comerciantes e prestadores de serviços antigos do local, nas quais a 

maioria expôs que o valor do aluguel é o principal motivo de apreensão, indignação e causa 

para vizinhos já terem saído do bairro, acredita-se haver indícios de uma mudança no perfil 

da população na área de estudo. Essas mudanças demográficas ainda não podem ser 

comprovadas por meio de dados como o Censo do IBGE, mas já podem ser constatadas, de 

forma inicial, pelas entrevistas, conversas e observações feitas no local. Entretanto, tendo 

em vista que o Projeto Porto Maravilha ainda está em andamento e que não ocorre em uma 

espécie de vazio social, atuando em uma intricada rede de relações locais, cuja dinâmica 

oferece uma série de resistências, conforme exposto na variável social, seus resultados 

podem tomar rumos diferentes ao longo do tempo. Assim, no momento, somente é possível 

indicar que a área está em uma fase de transição e que apresenta indícios iniciais de um 

processo de mudanças relativas à sua população. Vale destacar que, conforme visto no 

                                            
264 Conforme exposto nos resultados da variável econômica, esses dados foram baseados no índice 
FIPE ZAP. 
265 Gamboa, Santo Cristo, Centro, Lapa, Botafogo, Copacabana e Barra da Tijuca. 
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Capítulo 2266, uma das características dos atuais processos de gentrificação é a substituição 

da população de baixa renda por outros setores da sociedade (camadas média e alta da 

população), tanto no mercado da habitação quanto no mercado de imóveis para comércio e 

serviços (ATKINSON; BRIDGE, 2005; FURTADO, 2003; LEES et al., 2008; SMITH, 2007). 

Nesse sentido, é importante salientar que o princípio do processo de gentrificação é variado 

e pode começar por esses outros setores. Assim, pode-se dizer que há também na região 

um movimento inicial de substituição no mercado imobiliário de comércio e principalmente 

de prestação de serviços. 

 

4. CULTURAL: “Por último, paralelamente às mudanças observadas na composição da 

população e de investimentos, uma alteração no discurso cultural sobre o bairro afetado 

deve ocorrer, a qual ao mesmo tempo deve adquirir a reputação de ’chique’, da moda ou, 

mais comumente, uma nova localidade de atividades culturais (Zukin 1991). Essa mudança 

de valores tende a resultar numa nova infraestrutura de restaurantes descolados, boutiques 

e delicatessens” (BERNT; HOLM, 2005, p. 10). 

 

Essas transformações físicas, econômicas e sociais que vêm ocorrendo na área de 

estudo têm estabelecido novas dinâmicas de uso do espaço e, aos poucos, vêm 

redesenhando o perfil da região. Pode-se destacar como uma das características principais 

dessa transformação o início da criação de um “mix” de lazer e cultura, com uma maior 

concentração de bares e restaurantes – de padrão mais elevado que o anteriormente 

encontrado no local, como demonstrado na variável econômica –, assim como imponentes 

equipamentos culturais, como o Museu de Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã, e 

sítios históricos restaurados, expostos nos resultados da variável cultural (conforme 

especificado no mapa 6, a área de estudo apresenta 28 pontos culturais). Deste modo, 

importantes iniciativas referentes à valorização cultural estão ocorrendo na região, com 

ações que refletem o forte interesse público e privado pela valorização do patrimônio 

material e imaterial da região, de marcos de distinção e de projetos âncora para a atração 

de um novo público – tanto de turistas e novos usuários como de moradores –, além de 

investimentos econômicos e eventos (HARVEY, 2005). Com um forte marketing urbano, 

através de parcerias do Estado com poderosos grupos midiáticos, a região passa por um 

processo de construção de uma nova imagem, c da mesma maneira que em outros casos 

de reestruturação urbana, como Barcelona e Lisboa, e passa a ser apresentada como um 

lugar atrativo, rico em cultura, arte e diversão. 

                                            
266 Capítulo 2, sobre o conceito da gentrificação. 
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Figura 180: divulgação da região como novo polo cultural, de lazer e diversão

  
Fonte: http://www.portomaravilha.com.br/revista/cod/11.  

    

Para concluir este capítulo, conforme ressaltado ao longo deste estudo, destaca-se 

que os processos de gentrificação podem variar de acordo com as particularidades do local 

a ser investigado. Entretanto, algumas características são fundamentais, em maior ou menor 

intensidade, para que o processo seja reconhecido. Por meio da descrição dos resultados 

das quatro variáveis apresentadas, pode-se constatar que apesar da área estar em uma 

fase de transição, já é possível observar no recorte espacial indícios de algumas 

características fundamentais dos processos de gentrificação, como o reinvestimento no 

dilapidado ambiente construído (BERNT; HOLM, 2005; HAMNETT, 1984; LEES et al., 2008; 

SMITH, 1979; 2007), a construção de novas edificações de padrão mais elevado, como visto 

no conceito de New-Build Gentrification (LEES et al, 2008), os aumentos significativos no 

mercado imobiliário, tanto habitacional quanto comercial/industrial (ATKINSON; BRIDGE, 

2005; LEES et al, 2008, SMITH, 1979; 2007), indícios iniciais de mudanças no perfil da 

população (ATKINSON; BRIDGE, 2005; BIDOU-ZACHARIASEN, 2006; CYBRIWSKY, 1978; 

HAMNETT; WILLIAMS, 1979; 1980; LEES et al. 2008; SPAIN, 1980) e novos discursos 

culturais sobre o bairro, com novos equipamentos como museus, restauração de sítios 

históricos, promoção de eventos e bares e restaurantes de melhor padrão, redesenhando o 

perfil da região (ARANTES, 200; ATKINSON; BRIDGE, 2005; HARVEY, 2005; LEES et al. 

2008). Assim, com os resultados obtidos neste capítulo é possível alcançar o objetivo geral 

desta pesquisa, exposto na introdução deste trabalho: 
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Figura 181: Sequência do objetivo geral e seu respectivo resultado por meio das quatro variáveis 
investigadas 

 
Fonte: elaborado por J. M. PARADEDA 
 

 

  

Objetivo geral :

Verificar se, após seis anos do lançamento do Projeto Porto Maravilha e com a primeira

etapa das obras de infraestrurura concluída, há indícios de um processo de gentrificação

ocorrendo no bairro da Saúde e suas imediações.

Resultados variáveis física, econômica, social e cultural

Por meio da descrição dos resultados das quatro variáveis apresentadas, pode-se

constatar que apesar da área ainda estar em um processo de transição, já é possível

observar no recorte espacial deste estudo indícios de algumas características

fundamentais dos processos de gentrificação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
 

 

 Chegando às considerações finais, cabe fazer um breve comentário sobre o percurso 

empreendido, como forma de retomar os propósitos inicialmente colocados pela pesquisa. 

Partindo do objetivo de verificar se indícios de um processo de gentrificação já podem ser 

observados no bairro da Saúde e imediações, em decorrência da implementação do Projeto 

Porto Maravilha, essa pesquisa percorreu conceitos como megaeventos, reestruturação 

urbana, empreendedorismo urbano e gentrificação, passou por uma contextualização do 

objeto e da área de estudo, chegou ao estudo de caso e avançou aos resultados, 

demonstrando que sim, já é possível encontrar indícios de algumas características 

fundamentais dos processos de gentrificação no recorte espacial da pesquisa. Posto isso, 

do caminho percorrido e dos resultados que atingem o objetivo principal da pesquisa, pode-

se partir para uma tentativa de reflexão sobre as ideias que foram abordadas ao longo do 

trabalho, no entanto, sem a intenção de se fazer um resumo dos temas abordados. 

 
 Para o estudo da temática da gentrificação na realidade brasileira, escolheu-se como 

objeto do estudo de caso a Operação Urbana Consorciada do Porto do Rio de Janeiro, 

denominada Porto Maravilha. Cabe aqui ressaltar que no curto período de tempo em que a 

pesquisa foi realizada, a transformação urbana da região, em relação ao ambiente 

construído, principalmente, foi evidente. Os perfis das ruas foram modificados, as calçadas 

foram alargadas, edificações foram restauradas, novos bares e restaurantes abriram, 

atraentes museus foram construídos e sítios históricos recuperados. A região tornou-se um 

novo polo cultural para a cidade do Rio de Janeiro e diversos eventos têm atraído um 

público diversificado. É difícil assim dizer, na visão de arquiteta e urbanista, que a região 

não está mais atraente. Já é mais agradável andar pelas suas ruas, as opções de comércio 

e serviço estão mais variadas e a cena cultural é efervescente. Não há como negar. Os 

“playgrounds burgueses”, como denomina Smith (2007) são realmente muito atrativos, 

entretanto, aos que têm dinheiro para consumi-los.   

 

 Acredita-se que é nesse sentido que a linguagem da regeneração urbana, como 

coloca Smith (2006, p. 84), representa “uma vitória ideológica considerável para as visões 

neoliberais da cidade”, pois, enquanto muitos se oporiam à gentrificação, poucos seriam 

contra ao sedutor “renascimento urbano”.  De fato, torna-se difícil para as pessoas que não 



304 
 

 
 

são prejudicadas diretamente ou que não tem conhecimento das remoções, expulsões e 

desalojamentos inerentes a esses processos, voltados à acumulação do capital, 

compreendam porque um “renascimento urbano”, transformando uma região dita 

degradada, em uma área atraente, não seria bom para a dinâmica da cidade. O que importa 

salientar, é que, depois que a gentrificação “toma conta” do local renovado, discursos de 

que melhorias socioeconomias e a diminuição dos índices de pobreza incidiram sobre a 

população local, ignoram o fato de que, essa pobreza apenas tem sido, normalmente, 

deslocada para outra região. No caso do Projeto Porto Maravilha, que está vinculado ao 

Plano de Legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e que faz parte de um plano estratégico, 

onde sediar megaeventos significa, inserir-se em uma disputa mundial entre as cidades para 

atrair investimentos, o discurso é o de garantir que a área seja ocupada com habitação para 

todas as classes econômicas. Entretanto, como notado por Smith (2002), nesse contexto de 

espoliação das cidades, criar uma mistura social envolve, invariavelmente, a mudança da 

classe média para áreas onde habitam uma população de baixa renda, e não o contrário. 

Assim, como colocam Lees et al. (2008), a gentrificação, disfarçada de mistura social, 

exemplifica como a realidade retórica da gentrificação fora substituída por uma linguagem 

confusa, teórica e política, que a protege de críticas e resistência. 

 

 Torna-se importante, portanto, explorar as formas pelas quais o Estado, como o 

defensor do bem público, legitima o processo, favorecendo a criação de ambientes urbanos 

que servem às necessidades de acumulação do capital, em detrimento das necessidades 

básicas, como a garantia de habitação, da vida social cotidiana e ao direito à cidade 

(LEFEBVRE, 1969). A governança urbana empreendedorista que vem se consolidando nos 

últimos vinte anos na cidade do Rio de Janeiro, reforça a mercantilização de parcelas do 

espaço urbano e não atenta ao fato de que um projeto de interesse público nunca deve 

deteriorar as condições de vida das comunidades atingidas. Segundo os princípios básicos 

e orientações para remoções e despejos causados por projetos de desenvolvimento da 

Relatoria Especial da ONU (ROLNICK, 2010), todos aqueles que potencialmente possam 

ser afetados por esses projetos – de renovação, revitalização ou renascimento urbano –, 

devem receber informação adequada e oportuna, participar democraticamente e propor 

alternativas que minimizem os deslocamentos e reduzam os impactos negativos sobre as 

vidas das pessoas. 

 

 Os investimentos públicos e privados despendidos nesse processos, como os de 

reestruturação urbana, tornaram-se sinônimo de um ciclo de exclusão social, com a 

remoção (ainda que por indução involuntária) dos habitantes tradicionais do território, e por 
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extensão, dos valores e hábitos socioculturais locais, em um momento em que a valorização 

da cultura (inclusive a cultura local, quanta ironia!) torna-se objeto de valorização e de 

consumo, ocasião para o lucro e produção para o mercado (HARVEY, 1980). A qualidade 

de vida urbana vira uma mercadoria, onde uma aura de liberdade de escolha de serviços, 

lazer e cultura pode ser comprada – desde que se tenha dinheiro para pagar (LEFEBVRE, 

1969). No entanto, não é suficiente reconhecer que nessa conjuntura acessa terra quem tem 

dinheiro (HARVEY, 1980), onde “a massa (...) leva sua vida cotidiana adstrita (sem nem 

mesmo talvez saber disso) às exigências da concentração dos poderes.” (LEFEBVRE, 1969, 

p. 121). 

  

 O que se pretende aqui explicitar, é que o oposto da gentrificação não é a 

decadência urbana e, sim, a democratização do espaço urbano. Acredita-se que, mesmo 

hoje em dia, não é tarde demais para impedir a política urbana de construir uma alternativa 

para a cidade da gentrificação e da desigualdade. De fato, poucos lugares no mundo 

resistem ao modelo perverso da gentrificação, entretanto, como coloca Furtado (2014, 

p.342), ela também não determina “uma tendência irreversível, de exclusão de toda a classe 

trabalhadora da área urbana central das cidades capitalistas”.  A Prefeitura de Paris, por 

exemplo, lançou no final do ano de 2014 um plano governamental para tentar deter o 

processo de expulsão da população de baixa renda dos bairros centrais da capital francesa 

para a periferia267. Casos como esse, evidenciam que, provavelmente, o mito mais 

prejudicial sobre a gentrificação, é de que nada pode ser feito, além da discussão de 

algumas concessões simbólicas a serem exigidas das grandes incorporadoras da 

construção civil, por exemplo. No entanto, como colocam Lees et al. (2008), a associação e 

união na luta contra a gentrificação tem que ser um pré-requisito para qualquer política de 

minorias significativas e, sem ele, a resistência à urbanização capitalista é extremamente 

difícil. 

 Assim, defende-se aqui, que mais estudos críticos sobre a questão da gentrificação 

devam ser feitos, principalmente no âmbito nacional, para que se possa tornar a temática da 

gentrificação, mais consolidada no meio acadêmico e também mais popular, no sentido de 

                                            
267 Para isso, mais de 8.000 apartamentos de variados endereços, foram incluídos no projeto, que 
tem como ideal a conversão em moradias subsidiadas para evitar o surgimento de mais um gueto 
milionário da cidade. O plano consiste em quando algum dos apartamentos de qualquer um dos 
endereços selecionados for colocado à venda, por lei, deverá ser oferecido ao governo metropolitano 
e o apartamento será vendido pelo preço de mercado. No entanto, o preço oferecido seria decidido 
pela prefeitura, e não pelo vendedor. Se o proprietário recusar a oferta, pode apelar a um juiz 
independente e pedir nova oferta ou tirar a propriedade do mercado. O que o proprietário não pode 
fazer é vender o apartamento a um terceiro sem antes oferecê-lo à prefeitura. Para mais informações: 
<http://www.archdaily.com.br/br/759927/paris-anuncia-medidas-radicais-para-impedir-gentrificacao.> 
Acesso em: 08 jan. 2015. 
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que as pessoas estejam cientes das implicações do processo. No caso do Projeto Porto 

Maravilha, que é um projeto que ainda está em andamento, não há como prever se o 

processo realmente irá se completar. Atenta-se para as peculiaridades sociais do Rio de 

Janeiro, onde, segundo Villaça (1998), as qualidades naturais como, a vista panorâmica e o 

fascínio pela praia, além de outros fatores do gênero, têm feito com que significativas 

parcelas das camadas de alta renda permaneçam em seus bairros, mesmo quando estes se 

transformam. Ainda, o autor coloca que as elites cariocas mudam-se muito mais lentamente 

do que, por exemplo, as paulistanas. Mas isso é assunto, para quem sabe, um próximo 

trabalho. 

 De fato, o que ocorre, conforme as evidências apresentadas nessa pesquisa, é que já 

existem alguns indícios de que um processo de gentrificação está em andamento na região, 

e isso acende um alerta para que medidas possam - e devam - ser tomadas, no sentido de 

assegurar à população a sua permanência na região. Nesse sentido, acredita-se que essa 

possa ser a maior contribuição desse trabalho. Ainda, partindo dos dados levantados e dos 

resultados encontrados, essa pesquisa possibilita e abre caminho para trabalhos futuros, 

tais como: 

 

• Continuação de um monitoramento da área e pesquisa mais aprofundada sobre um 

possível processo de gentrificação que está se desenhando no local; 

 

• Reavaliação da área após os Jogos Olímpicos de 2016, para averiguar se a região 

ainda estará recebendo investimentos; 

 

•  Expansão do recorte espacial, para o estudo de caso de outras regiões incluídas 

pelo Projeto Porto Maravilha; 

 
• Maior aprofundamento do conceito da gentrificação direcionado ao contexto de uma 

cidade brasileira; 

 

Cabe ainda mencionar, as questões que motivaram o desenvolvimento dessa 

pesquisa, presentes na apresentação desse trabalho, como, por exemplo, o papel dos 

megaeventos no aprofundamento das desigualdades urbanas e o papel das políticas 

públicas nesse processo. Acredita-se que ao longo do trabalho, essas perguntas foram 

sendo respondidas e interligadas a questões político-econômicas mais profundas. Conforme 

demonstrado, a realização dos Jogos Olímpicos tem sido relacionada a uma estratégica 

agenda de desenvolvimento, adotada por governanças urbanas empreendedoristas, que 
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visam impulsionar a economia urbana e reposicionar a cidade em um mercado global. 

Nesse sentido, apesar de se declarar apolítico, os Jogos Olímpicos estão inscritos em um 

concorrido circuito global, que visam a acumulação do capital, e assim, servem como 

catalisadores de ambições de cunho político-econômico das cidades que os sediam. Por 

fim, espera-se que essa pesquisa possa contribuir com outros estudos sobre a temática 

abordada. 
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Apêndice I  
Mapa das entrevistas semiestruturadas realizadas com moradores, comerciantes, 

prestadores de serviços e artistas estabelecidos na Área do Percurso  
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Apêndice I 
Entrevista semiestruturada realizada com moradores estabelecidos na Área do 

Percurso  

 

ROTEIRO ENTREVISTA MORADORES 

 
1. RUA ONDE MORA: 

2. HÁ QUANTO TEMPO RESIDE NO BAIRRO? 

3. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OU INQUILINO? 

4. OCUPAÇÃO: 

5. DESCRIÇÃO RESIDÊNCIA: DETERIORADA, CONSERVADA, RESTAURADA, NOVA. 

6. NÚMERO DE PESSOAS QUE VIVEM NA RESIDÊNCIA: 

7. NÚMERO DE PEÇAS DA RESIDÊNCIA: 

8. PORQUE VOCÊ MORA AQUI? 

EX: LOCALIZAÇÃO, FAMÍLIA, VALOR ACESSÍVEL, GOSTA DA ÁREA.  

9. PRETENDE SAIR DA ÁREA? POR QUÊ? 

10. VOCÊ PERCEBE MUDANÇAS NA ÁREA EM RELAÇÃO A: 

- MORADIAS (REFORMAS E ETC.); 

- COMÉRCIO (MAIS OPÇÕES, MELHORIA NO PADRÃO);  

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MAIS OPÇÕES, MELHORIA NO PADRÃO);  

- MORADORES  

• OS MORADORES ANTIGOS ESTÃO SAINDO DO MORRO DA CONCEIÇÃO? 
VOCÊ RECONHECE ALGUM MOVIMENTO DE TROCA DE POPULAÇÃO? 

•  NOVOS MORADORES ESTÃO CHEGANDO?  

• HÁ UMA PERCEPÇÃO DE MUDANÇA DE CLASSE SOCIAL NOS NOVOS 
MORADORES? 

- LIMPEZA, SEGURANÇA, EVENTOS CULTURAIS. 

11. VOCÊ ESTÁ SOFRENDO ALGUM TIPO DE PRESSÃO PARA SAIR DA ÁREA?  

EX: SETOR IMOBILIÁRIO, PREFEITURA, PRESSÃO PSICOLÓGICA, ETC. 
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12. HOUVE MUDANÇAS NO VALOR DO ALUGUEL/CONDOMÍNIO/VENDA DO IMÓVEL 
ONDE VOCÊ MORA? 

13. COMO VOCÊ SE SENTE EM RELAÇÃO AO PROJETO PORTO MARAVILHA? 

EX: FELIZ, TRISTE, PRESSIONADO, INCOMODADO, ESPERANÇOSO, ETC. 

14. GÊNERO: MASCULINO, FEMININO 

15. FAIXA ETÁRIA: 18 A 30; 31 A 49; 50 A 59; ACIMA DE 60 

16. GRAU DE INSTRUÇÃO: SÉRIES INICIAIS INCOMPLETO; SÉRIES INICIAIS; 
FUNDAMENTAL INCOMPLETO; FUNDAMENTAL; MÉDIO INCOMPLETO; MÉDIO; 
SUPERIOR INCOMPLETO; SUPERIOR; PÓS-GRADUAÇÃO 

17. MÉDIA MENSAL DE RENDA FAMILIAR: ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO; DE 1 A 2; DE 2 A 3; 
DE 3 A 4; DE 4 A 5; MAIS DE 5. (SALÁRIO MÍNIMO= R$ 788, 00) 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Ladeira João Homem, 65 

M1 

2 10 anos 

3 Inquilino 

4 Auxiliar de corretor de Imóveis e Músico 

5 Conservada 

6 2 

7 4 

8 Gosta da área 

9 Não pretende, a não ser que o aluguel fique muito caro. 

10 

Sim  

Sim 

Sim  

Sim  

No Morro poucas melhorias,como lixo. Ao redor bastante. 

11 Sim, setor imobiliário. Custo do aluguel subiu. 

12 Sim 

13 Excluído. 

14 Masculino 

15 Acima de 60 

16 Superior incompleto 

17 De 2 a 3 salários mínimos 
 

 
MORADOR M1 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Ladeira João Homem, 54 

M2 

2 50 anos 

3 Inquilino 

4 Dona de casa 

5 Conservada 

6 6 

7 2 salas 4 quartos 

8 Família 

9 Não pretende. Tranquilidade do Morro. 

10 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

11 Não 

12 Normal. De R$ 600,00 para R$ 700,00 

13 Preocupada, mas esperançosa de que vá melhorar. 

14 Feminino 

15 Acima de 60 

16 Superior incompleto 

17 Até 1 salário mínimo 
 

 
MORADOR M2 
 
A moradora relatou que a Porto Novo fez uma entrevista com ela perguntando se queria sair 
do Morro. Ofereceram o MCMV em Campo Grande ou Nova Iguaçu. Advogado disse para 
ela que a acha que o proprietário não tem documentos da casa.  
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Ladeira João Homem, 58 

M3 

2 45 anos 

3 Inquilino 

4 Vende doces e salgados 

5 Conservada 

6 7 

7 10 comodos 

8 Valor acessível 

9 Não. Muito boa área, boa localização e lugar tranquilo. 

10 

Não 

Sim, aumentaram os preços. 

Sim, aumentaram os preços. 

Sim, já saiu bastante gente. Mudaram os vizinhos. 
Parentes foram morar em Araruama. 

Não, mesma coisa. 

11 Não. Mas aluguel aumentou. 

12 Sim. De R$ 800,00 para R$ 1.300,00 quando começaram 
as obras. 

13 Preocupada, mas esperançosa. 

14 Feminino 

15 Acima de 60. 

16 Séries iniciais. 

17 De 2 a 3. 
 

 
MORADOR M3 
 
A moradora relatou que estão entrando algumas empresas para promover eventos culturais 
no local e que a fiscalização levou a barraca que ela tinha para vender doces e salgados e 
que ela utilizava antes de começar o Porto Maravilha. 
 
“Tudo aqui era da gente, agora não é mais”. 
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RESPOSTAS  

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Ladeira João Homem, 21/A 

M4 

2 1 ano 

3 Inquilino 

4 Estudante 

5 Danificada após explosões da Perimetral 

6 2 

7 Kitinete 

8 Localização, valor acessível. 

9 Não, vai continuar. 

10 

Sim, melhoraram a rua/ infraestrutura. 

Sim, novas lojas, melhoria no padrão. Mais caro. 

Sim e mais caros. 

Sim, alguns estrangeiros. 

Piorou a segurança e aumentaram os eventos culturais. 

11 Não.  

12 Sim.  

13 Feliz. Aumentou o movimento no bairro. 

14 Feminino 

15 31 a 49 

16 Superior incompleto 

17 De 4 a 5. 
 

 
MORADOR M4 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Ladeira João Homem, 21/B 

M5 

2 5 anos 

3 Inquilino 

4 Entregador 

5 Danificada após explosões da Perimetral 

6 2 

7 Quarto e sala 

8 Morava na Providência, gosta daqui. 

9 Sim, vai sair porque está muito caro. 

10 

Sim, melhoraram a rua/ infraestrutura. 

Sim, novas lojas, melhoria no padrão. Mais caro. 

Sim e mais caros. 

Sim, alguns estrangeiros. 

Piorou a segurança e aumentaram os eventos culturais. 

11 Não.  

12 Sim. De R$ 75,00 pra R$ 200,00 

13 Feliz porque aumentou o movimento no bairro, mas triste 
porque não vai conseguir pagar o aluguel. 

14 Masculino 

15 18 a 30 

16 Series iniciais 

17 De 1 a 2. 
 

 
MORADOR M5 
 
O morador relatou que o vizinho o aluguel do vizinho, que é seu amigo, aumentou de R$ 
700,00 pra R$ 1.500,00. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Jogo da Bola, 103/101 

M6 

2 4 anos 

3 Inquilino 

4 Historiadora/ Estudante de Mestrado 

5 Conservada 

6 2 

7 6 

8 Localização, se apaixonou pela área, trabalhava perto. 

9 Não, gostaria de ficar. Mas não sabe se vai ser possível 
devido ao reajuste do aluguel. 

10 

Sim, infraestrutura (fiação, iluminação), obras da CDURP. 
Algumas casas reformadas, principalmente ateliers. 

Sim, na Rua Sacadura Cabral. 

Sim, bares e restaurantes. Padrão melhorou. 

Sim, artistas e pesquisadores. 

Não notou diferença na limpeza e na segurança. Muitos 
eventos culturais para atrair pessoas. 

11 Está preocupada com o valor do aluguel.  

12 Reajuste normal. R$ 1.000,00. 

13 Temerosa. 

14 Feminino 

15 18 a 30 

16 Pós-graduação 

17 De 2 a 3. 

 
MORADOR M6 
 
A moradora observa que abriram muitos bares e restaurantes na Rua Sacadura Cabral e os 
antigos estão sendo reformados e melhorando o padrão. Mas disse que a área ainda é 
muito misturada. Para o lado da Central do Brasil, na Rua Senador Pompeu tudo ainda é 
muito precário. Ainda, a moradora ressaltou que já percebeu uma mudança no perfil dos 
moradores e disse que o Morro está sendo muito procurado, por artistas e pesquisadores, 
pois apesar do valor do aluguel estar aumentando, ainda é mais acessível do que em 
imóveis da zona sul, por exemplo. Relatou que a vizinha recebeu uma carta avisando que o 
aluguel iria ter um reajuste no valor do mercado, assim que terminasse o contrato. Outra 
conhecida teve o aluguel aumentado de R$ 300,00 para R$ 1.500,00. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Jogo da Bola 

M7 

2 3 anos 

3 Inquilino 

4 Administradora 

5 Conservada 

6 1 

7 10 

8 Oportunidade de negócio, se apaixonou, valor acessível. 

9 Talvez. Acessibilidade do Morro é ruim. 

10 

Sim, algumas casas reformadas. 

Sim, na Rua Sacadura Cabral. 

Sim, bares e restaurantes. Padrão melhorou. 

Sim, como ela. 

Não notou diferença na limpeza. Muitos eventos culturais. 

11 Não.  

12 Reajuste normal.  

13 Feliz, esperançosa. 

14 Feminino 

15 31 a 49 

16 Superior completo 

17 Mais de 5 

 
MORADOR M7  
 
A nova moradora observa uma resistência dos moradores antigos com ela. As pessoas, em 
geral, não são muito receptivas e ficam desconfiadas. Ela mora no local e aluga quartos pelo 
site AirBnB. Por esse motivo, muitos turistas tem se hospedado na casa dela, gerando 
movimento de pessoas “estranhas” aos vizinhos. Acha o Morro um lugar seguro e único 
problema é a acessibilidade. Alguns táxis não gostam de subir o Morro, por não conhecer e 
achar que é favela e para pegar transporte público tem que subir e descer ladeiras. Possui 
outro imóvel na Lapa, talvez se mude pra lá. Mas pretende continuar alugando os quartos. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Jogo da Bola, 121 

M8 

2 70 anos 

3 Proprietário 

4 Dona de casa 

5 Conservada 

6 2 

7  

8 Família. Tem apartamento na Tijuca, mas gosta do Morro 
da Conceição. 

9 Não sabe, por questões de saúde e porque o apartamento 
é muito grande. 

10 

Não percebe. Mudança pra pior, tráfico de drogas. 

Não, mesma coisa. Lojas Americanas. 

Não, mesma coisa. 

Não percebe. 

11 Não.  

12 Tem valorização imobiliária. 

13 Incomodada. Medo do tráfico de drogas que aumentou na 
região. Antes não tinha. 

14 Feminino 

15 Acima de 60. 

16 Fundamental  

17 Mais de 5 
 

 
MORADOR M8 
 
A moradora é proprietária de outros imóveis na região, mas não pretende aumentar o preço 
dos aluguéis. Os inquilinos são antigos e ela mantém uma relação de amizade. Mas percebe 
uma valorização imobiliária na região. No alto do Morro, a maioria dos moradores são 
proprietários e há poucos imóveis para alugar. 
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Apêndice II 
Entrevista semiestruturada realizada com comerciantes estabelecidos na Área 

do Percurso  
 

ROTEIRO ENTREVISTA COMÉRCIO 

 
 
1. RUA DO ESTABELECIMENTO: 

2. HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ NO BAIRRO? 

- SE ANTIGO, CONTINUA COM O MESMO SERVIÇO?  

- SE MUDOU, MUDOU PORQUE? MELHOROU O PADRÃO, INTENÇÃO DE ATENDER 
OUTRO PÚBLICO, AUMENTOU O PREÇO?  

- SE NOVO, PORQUE ABRIU NO BAIRRO? 

EX: É PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NA REGIÃO, ACREDITA NA RENOVAÇÃO DO 
PORTO, ATRAÇÃO DE NOVO PÚBLICO.  

- SE NOVO, PERECEBE ALGUMA RESISTÊNCIA DOS MORADORES/PRESTADORES 
DE SERVIÇO/COMÉRCIO DO BAIRRO? 

3. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OU INQUILINO? VALORES AUMENTARAM (ALUGUEL, 
CONDOMINIO, ETC.)? 

4. TIPO DE COMÉRCIO. EM GERAL, QUAL PÚBLICO COMPRA NO 
ESTABELECIMENTO?  

5. VALORES SE EQUIPARAM A QUAIS BAIRROS DO RIO? 

6. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: DETERIORADA, CONSERVADA, RESTAURADA, NOVA. 

7. PRETENDE CONTINUAR NA ÁREA? POR QUÊ? 

8. VOCÊ PERCEBE MUDANÇAS NA ÁREA EM RELAÇÃO A: 

- MORADIAS (REFORMAS ETC.); 

- COMÉRCIO (MAIS OPÇÕES, MELHORIA NO PADRÃO);  

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MAIS OPÇÕES, MELHORIA NO PADRÃO);  

- CLIENTES. 

9. VOCÊ ESTÁ SOFRENDO ALGUM TIPO DE PRESSÃO PARA SAIR DA ÁREA?  

EX: SETOR IMOBILIÁRIO, PREFEITURA, PRESSÃO PSICOLÓGICA, ETC. 
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10. COMO VOCÊ SE SENTE EM RELAÇÃO AO PROJETO PORTO MARAVILHA? 

EX: FELIZ, TRISTE, PRESSIONADO, INCOMODADO, ESPERANÇOSO, ETC. 

11. GÊNERO: MASCULINO, FEMININO 

12. FAIXA ETÁRIA: 18 A 30; 31 A 49; 50 A 59; ACIMA DE 60 

13. GRAU DE INSTRUÇÃO: SÉRIES INICIAIS INCOMPLETO; SÉRIES INICIAIS; 
FUNDAMENTAL INCOMPLETO; FUNDAMENTAL; MÉDIO INCOMPLETO; MÉDIO;  
SUPERIOR INCOMPLETO; SUPERIOR; PÓS-GRADUAÇÃO 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Acre, 47 

C1 

2 

10 anos no total. 

8 anos na mesma rua, loja menor e padrão pior. 

2 anos, em nova loja, melhoraram o padrão. 

Mesma mercadoria. 

Acredita na renovação do Porto 

3 Inquilino. Não aumentou, tem contrato. 

4 Roupas. Público fixo antigo, de prédio Institucional vizinho. 

5 Mais barato que Zona sul. 

6 Restaurada. 

7 Sim, clientela fixa. 

8 

Sim, alguns sobrados que estavam caindo foram 
comprados e reformados. 

Comércio, mesmo padrão. 

Serviços melhoraram, principalmente restaurantes. 

Público fixo antigo, de prédio Institucional vizinho. Clientes 
padrão médio/alto. 

9 Não. 

10 Esperançoso. 

11 Feminino 

12 18 a 30 

13 Superior 
 

 
EMPÓRIO ESPERANZA LOJA DE ROUPAS 
 
Estão na Rua Acre há 10 anos. Ficaram 8 anos em uma loja menor e depois, com a 
intenção de melhorar o padrão e aumentar a loja se mudaram. Trabalham com a mesma 
mercadoria e o público continua basicamente o mesmo. Público fixo antigo de prédio 
institucional vizinho. Acham que não vai mudar pois os turistas não compram roupas lá e 
nem os moradores da região. Mais barato do que lojas da zona sul, mas padrão médio/alto. 
Aumentaram o preço dos produtos quando melhoraram padrão da loja. Possuem contrato 
ainda em vigor, não aumentou aluguel. Mas sabem que vizinhos já aumentaram. Aluguel da 
loja em torno de R$ 4.000,00. No prédio vizinho o aluguel do térreo está R$ 10.000,00 e 
segundo andar R$ 15.000,00. Estão esperançosos com o Porto Maravilha. Antes do projeto 
a rua estava cheio de catadores, lixo e moradores de rua. Na Rua Acre não houve obras de 
infraestrutura. Salientou o apoio efetivo que receberam do Sebrae. 



334 
 

 
 

 

RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Acre, 77 

C2 

2 
12 anos. 

Mesma mercadoria. 

3 Inquilino. Não aumentou, tem contrato. 

4 
Chinelos e papelaria. 

Turistas, moradores, transeuntes. 

5 Preço tabelado. 

6 Conservada, padrão baixo. 

7 Sim. Só sai se for expulso. 

8 

Na rua não. Entorno sim. 

Na rua não. Entorno sim. 

Serviços melhoraram, principalmente restaurantes. 

Não. 

9 Não, até agora. 

10 Esperançoso. Não interferiu em nada ainda. 

11 Masculino 

12 50 a 59 

13 Ensino Fundamental. 
 

 
LER & RELER PAPELARIA  
 
Estão na Rua Acre há 12 anos. Não mudaram o padrão da loja, tipo de cliente continua o 
mesmo. Vendem bastante chinelo para os turistas que chegam no Rio de Janeiro por navio. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Acre, 147 

C3 

2 
10 anos. 

Mesma mercadoria. 

3 Inquilino. Não aumentou, tem contrato. 

4 
Velas, variado. 

Trabalhadores do centro e moradores da região. 

5  

6 Conservada, padrão baixo. 

7 Sim. Movimento razoável. 

8 

Sim 

Pouco 

Aumentou bastante 

Continuam os mesmos 

9 Não sabe, funcionário. 

10 Esperançoso 

11 Masculino 

12 50 a 59 

13 Ensino Médio 
 

 
PRINCIPADO DAS VELAS 
 
Estão na Rua Acre há 10 anos. Não mudaram o padrão da loja, tipo de cliente continua o 
mesmo. A Umbanda é muito forte e presente na Região Portuária. A loja vende acessórios. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Acre, 47B 

C4 

2 

Loja 6 anos. 

Novo dono, 4 meses. 

Mesma mercadoria. 

Oportunidade, localização, fluxo de pessoas. Bem 
comercial e não abre no final de semana. 

3 Inquilino. Sim, aumentou. R$ 3.000,00 em 2014 e R$ 
6.000,00 em 2015. 

4 Chocolate 

5 Franquia 

6 Nova, loja padrão franquia. 

7 Sim. Esperança de que vá melhorar. 

8 

Não reparou ainda. 

Mesma coisa. 

Não sabe. 

Trabalhadores da região, padrão médio/alto. 

9 Não  

10 Esperançoso 

11 Masculino 

12 Acima de 60 

13 Superior 
 

 
CACAU SHOW 
 
A loja está na Rua Acre há 6 anos. Novo dono está há 4 meses. Com o Projeto Porto 
Maravilha tem esperança que melhore a região e o movimento. Aluguel dobrou de valor em 
um ano. De R$ 3.000,00 em 2014 para R$ 6.000,00 em 2015. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Acre, 46 

C5 

2 

7 anos 

Reformaram e melhoraram padrão há 7 meses. 

Mesma mercadoria. 

Localização, perto de edifícios institucionais, clientela. 

3 Inquilino. Não aumentou. Obras atrapalhando. 

4 Roupa. Trabalhadores região padrão médio. 

5  

6 Restaurada 

7 Sim. Esperança de que vá melhorar. Turistas não passam 
por ali. Assaltos aumentaram. 

8 

Não  

Não. Contratos vencendo, aluguel aumentou, muita gente 
saindo. 

Não 

Não 

9 Não, contrato 5 anos 

10 Frustrado. Rua escura, limpeza precária. 

11 Feminino 

12 31 a 49 

13 Superior incompleto 
 

 
D’ZANE LOJA DE ROUPAS 
 
A loja está na Rua Acre há 7anos, mas fizeram uma reforma há 7 meses para melhorar o 
padrão da loja. Alguns imóveis comerciais estão com o contrato vencendo, e com o aumento 
do aluguel tem muita gente saindo. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Acre, 60 

C6 

2 
33 anos 

Mesmo serviço. Aumentaram preços dos produtos. Mesmo 
público. 

3 Inquilino. Aluguel aumentou. 

4 Papelaria e gráfica. 

5  

6 Deteriorada. Não vão melhorar. 

7 Não. Devido ao aumento do aluguel. 

8 

Não  

Não. Piorou. 

Não 

Não 

9 Sim, setor imobiliário. 

10 
Incomodado. Piorou muito. Piorou movimento, aumentou o 
valor do aluguel. Ponto de ônibus em frente. Pior 
faturamento de todos os tempos. 

11 Masculino 

12 50 a 59 

13 Superior 
 

 
PAPELARIA E GRÁFICA 
 
A loja está na Rua Acre há 33anos, e o aluguel passou de uma média de R$ 3.500,00 para 
R$ 13.000,00. Muito comércio fechou porque não conseguiu mais pagar o aluguel. O 
proprietário da loja está muito incomodado. Piorou movimento, aumentou o valor do aluguel. 
Ponto de ônibus em frente à loja. Caos no trânsito. Pior faturamento de todos os tempos. 
Pretende sair da área. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Sacadura Cabral, 153 

C7 

2 
12 anos 

Mesmo serviço.  

3 
Inquilino. Aluguel não aumentou devido ao contrato. Mas 
percebe que muitas lojas fecharam devido aos altos preços 
do aluguel. 

4 Ferragem. Público local, não mudou clientes. 

5  

6 Deteriorada. Não pretende fazer reforma. 

7 Por enquanto sim. Já está instalado. 

8 

Sim. Aparência sim. 

Não. Abrindo escritórios, mais do que comércio. 

Sim. Parte noturna (bares e boates). 

9 Para sair não, mas prefeitura está em cima. 

10 Esperançoso. Espera que melhore. 

11 Feminino 

12 50 a 59 

13 Médio 
 

 
SEIXAMAR FERRAGEM 
 
A loja é antiga e por enquanto, não pretende sair da área. Mas já percebe que alguns 
comércios de baixo padrão já fecharam, devido aos preços dos aluguéis terem subido muito. 
Percebe uma mudança maior nos serviços do que no comércio. Escritórios também estão se 
mudando para a região. Está esperançosa de que as coisas melhorem. Prefeitura está em 
cima, pagamento de IPTU. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:          NOVO                  ANTIGO 

MORADOR QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Sacadura Cabral, 67B 

C8 

2 
50 anos, loja 20 anos 

Mesmo serviço.  

3 Inquilino. Não querem renovar contrato. Querem aumentar 
valor do aluguel. 

4 Papelaria 

5  

6 Deteriorada.  

7 Sim, quer ficar. Mas vai depender do aluguel. 

8 

Não. 

Piorou. 

Aumentou (bares e boates). 

Já mudou. Moradores e comerciantes já mudaram. 

9 Sim, setor imobiliário. 

10 Triste, pressionada, incomodada e prejudicada. 

11 Feminino 

12 Acima de 60 

13 Médio 
 

 
XEROX E PAPELARIA 
 
A loja é muito antiga e não pretendia sair da área. Mas proprietário do imóvel não quer 
renovar o contrato, quer aumentar o valor do aluguel. O proprietário do imóvel quer vender 
todo o prédio. Comentou que o aluguel do restaurante ao lado tinha um aluguel de R$ 
2.500,00 antes do Porto Maravilha e agora está em R$ 6.000,00. Aluguel foi aumentado 
após terem feito reformas no imóvel. “Esse Porco Maravilha... Estou indignada!!! A gente 
tem que botar pra quebrar!!!” está se sentindo triste, pressionada, incomodada e prejudicada 
pelo Porto Maravilha. Disse que acabou com o movimento da loja, não tem mais parada de 
ônibus ali perto. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:           NOVO                  ANTIGO 

RESPONDENTE QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Jogo da Bola 

C9 

2 44 anos 

3 Proprietário 

4 Armazém e bar. Maioria moradores (homens) e 
alguns turistas 

5  

6 Conservada. 

7 
No momento não pensa em sair. Mas acha que está 
tendo muito transtorno, então talvez seja uma 
possibilidade. 

8 

Sim, algumas fachadas 

Sim, melhorou o comércio. 

Sim 

Sim. Moradores novos e turistas 

9  Não 

10 Indignado, triste, frustrado, apreensivo 

11 Masculino 

12 31 a 49 

13 Fundamental 

 
ARMAZÉM E BAR DO SERGIO 
 
O entrevistado tem comércio e também é morador da região. Acha que desde que 
começaram as obras do Porto Maravilha o Morro da Conceição piorou, em termos de 
segurança, movimento, barulho, tráfico e falta de privacidade. As obras são só de “fachada” 
não melhorou nada de efetivo. No entorno está um caos, trânsito piorou muito. Está muito 
incomodado e indignado. Acha que as fachadas estão mais bonitas. Não gosta da presença 
dos artistas no Morro porque eles trazem movimento e ficam divulgando e explorando um 
lugar que antes era tranquilo, carga excessiva de visitantes. Já percebe mudança nos 
moradores, muitos amigos já saíram devido a nova exposição do Morro e novos chegaram. 
Acha que a intenção do Porto Maravilha é retirar os antigos moradores. Pressão para alguns 
devido ao valor do aluguel, que está aumentando. Entretanto, para o comércio dele o 
movimento trouxe lucro, mas fica dividido porque como morador não está gostando. 

“Esse papo de museu é papo furado! Cadê escola? Cadê hospital?” 

“Quando chega gente de “fora” aqui eu trato mal. Fecho a cara e não dou conversa.” 
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Apêndice III 
Entrevista semiestruturada realizada com prestadores de serviço 

estabelecidos na Área do Percurso 

 

ROTEIRO ENTREVISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

 

1. RUA DO ESTABELECIMENTO: 

2. HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ NO BAIRRO? 

- SE ANTIGO, CONTINUA COM O MESMO SERVIÇO?  

- SE MUDOU, MUDOU PORQUE? MELHOROU O PADRÃO, INTENÇÃO DE ATENDER 
OUTRO PÚBLICO, AUMENTOU O PREÇO?  

- SE NOVO, PORQUE ABRIU NO BAIRRO? 

EX: É PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NA REGIÃO, ACREDITA NA RENOVAÇÃO DO 
PORTO, ATRAÇÃO DE NOVO PÚBLICO.  

- SE NOVO, PERECEBE ALGUMA RESISTÊNCIA DOS MORADORES/PRESTADORES 
DE SERVIÇO/COMÉRCIO DO BAIRRO? 

3. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OU INQUILINO? VALORES AUMENTARAM (ALUGUEL, 
CONDOMINIO, ETC.)? 

4. TIPO DE SERVIÇO: 

5. VALORES SE EQUIPARAM A QUAIS BAIRROS DO RIO? 

6. EM GERAL, QUAL PÚBLICO VOCÊ ATENDE? 

7. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: DETERIORADA, CONSERVADA, RESTAURADA, NOVA. 

8. PRETENDE CONTINUAR NA ÁREA? POR QUÊ? 

9. VOCÊ PERCEBE MUDANÇAS NA ÁREA EM RELAÇÃO A: 

- MORADIAS (REFORMAS E ETC.); 

- COMÉRCIO (MAIS OPÇÕES, MELHORIA NO PADRÃO);  

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MAIS OPÇÕES, MELHORIA NO PADRÃO);  

- CLIENTES. 

10. VOCÊ ESTÁ SOFRENDO ALGUM TIPO DE PRESSÃO PARA SAIR DA ÁREA?  
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EX: SETOR IMOBILIÁRIO, PREFEITURA, PRESSÃO PSICOLÓGICA, ETC. 

11. COMO VOCÊ SE SENTE EM RELAÇÃO AO PROJETO PORTO MARAVILHA? 

EX: FELIZ, TRISTE, PRESSIONADO, INCOMODADO, ESPERANÇOSO, ETC. 

12. GÊNERO: MASCULINO, FEMININO 

13. FAIXA ETÁRIA: 18 A 30; 31 A 49; 50 A 59; ACIMA DE 60 

14. GRAU DE INSTRUÇÃO: SÉRIES INICIAIS INCOMPLETO; SÉRIES INICIAIS; 
FUNDAMENTAL INCOMPLETO; FUNDAMENTAL; MÉDIO INCOMPLETO; MÉDIO; 
SUPERIOR INCOMPLETO; SUPERIOR; PÓS-GRADUAÇÃO 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:           NOVO                  ANTIGO 

RESPONDENTE QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Ladeira João Homem, 56 

PS1 

2 

2 anos. 

Custo, Porto Maravilha, localização, acessibilidade, 
pontos culturais. 

Fizeram política de vizinhança por 1 ano. 

3 Inquilino. Não, contrato 5 anos. 

4 Hostel 

5 Valor de mercado do entorno, Lapa e Centro. Zona 
Sul entre R$ 5,00 e R$ 10,00 mais caro. 

6 
Pessoas à trabalho no centro (SP), turistas, 
trabalhadores do Porto Maravilha. Foco Hostel 
Business, turistas e cariocas que moram longe. 

7 Totalmente deteriorado / Restaurado – reforço 
estrutural 

8 Sim 

9 Sim / Sim / Sim / Sim 

10 Não. 

11 Esperançosa 

12 Feminino 

13 18 a 30 

14 Pós-graduação 
 

 
ESTABELECIMENTO: POPART HOSTEL 
 
Quem já tem imóvel corre menos riscos. Registro da casa de 1915. Muita gente proprietária, 
que não mora no local, está aguardando para vender ou então retirar as pessoas que estão 
morando, reformar, para aumentar o aluguel. Desde começou a reforma há 2 anos atrás, 
umas 3 casas começaram a fazer reforma com intuito de alugar para negócios (ex: amarela 
na praça). Aumento contratual normal, mas sabe que quando fizer a renovação do contrato 
(5 anos) o aluguel vai ser aumentado. O entorno está com bastante investimento. A tomada 
de decisão para abrir o negócio no Morro da Conceição contou com o fator da 
reestruturação urbana. Se não tivesse o Porto Maravilha não sabe se investiria nessa área. 
Pesquisaram imóveis na Tijuca, Lapa, outros lugares do centro, Bairro de Fátima. Mas 
abriram aqui porque era muito mais barato. Localização e acessibilidade tb contaram, assim 
como tb a diversidade cultural da área. Além do aluguel, baixo custo da manutenção, 
condomínio e etc. Conversaram com os moradores pra ver o que achavam de abrir um 
hostel. A maioria dos moradores foi receptiva, mas outros ficaram receosos para saber se ia 
haver barulho, movimentação de gente. Fizeram parceria com as vizinhas, almoço, 
prestação de serviços. O hostel contratou gente do Morro. Após aberto o Hostel não tiveram 
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problemas. Só no Morro da Conceição tem 8 pontos turísticos e culturais. O Morro é 
charmoso, oásis no meio do centro. Pessoas que trabalham no centro não conhecem o 
Morro da Conceição. Local boêmio, Pedra do Sal sempre teve samba de raiz, toda a 
segunda-feira para a população local com alguns de fora. De dois anos pra cá começou a 
lotar, às vezes não acontece por problemas políticos e o pessoal local não frequenta mais. 
Agora viés turístico, público mudou. Muitos estrangeiros, pessoal de outros bairros do Rio. 
Um lazer local virou uma atração turística de outras proporções. Parece boate, muitos 
“gringos”, muito cheio. Bares e restaurantes ao redor melhoraram o padrão, agora 
apresentam várias opções de cervejas e petiscos (festival comida de boteco). Bar Gracioso, 
Angu do Gomes, Casa Porto (nova). Outros restaurantes por ali tb já fizeram reformas. 
Aumentaram a diversificação e os preços. Os ambulantes continuam mais ou menos com os 
mesmos preços. Quando vieram pra cá moradores disseram que os mais novos moravam 
há 15 anos. Valor do IPTU pagam uma taxa irrisória de R$ 5,00 ou R$ 10,00. Porto Vida 
residencial ofereceram pra ela, que trabalhava lá. Incentivo nas formas de pagamento, 
apesar do preço ser surreal. Apto de 2 dormitórios básico R$ 430.000,00. A vantagem da 
prefeitura era a forma de pagamento. Percebe mudanças nas moradias, no comércio (mais 
no entorno). Bar do Geraldo atende, geralmente, mais a população local. Mas há 6 meses 
atrás, todo último domingo do mês tinha um evento, para pessoas “indicadas”, mas de fora 
do Morro. Mas os moradores começaram a reclamar de barulho e etc e acabaram com a 
frequência do evento. Melhoria no padrão de serviço no entorno, principalmente na 
Sacadura Cabral. Quem trabalha fora do Morro implica mais com o Hostel do que aqueles 
que ficam no Morro, pois percebem uma oportunidade de emprego. Não notou mudança na 
população local em 2 anos que está lá. Somente um morador veio falar que está procurando 
imóvel fora e vai vender. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:           NOVO                  ANTIGO 

RESPONDENTE QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Ladeira João Homem, 65 

PS2 

2 

Bar 50 anos, ele está há 20 anos. 

Antes Mercearia, agora Bar. 

Melhorou padrão para receber clientes. 

3 Inquilino. Sim, aumentou aluguel. 

4 Bar 

5  

6 
Antigamente 100% moradores. 

Atualmente 50% moradores, 50% turistas. 

7 Restaurada (mas padrão continua baixo!) 

8 Sim, enquanto puder pagar o aluguel. 

9 Sim / Sim / Sim / Sim 

10 Sente pressão por parte dos investidores. Acha que 
isso vai fazer com que ele saia da região. 

11 Ameaçado. 

12 Masculino 

13 31 a 49 

14  

 
 
ESTABELECIMENTO: BAR DO GERALDO 
 
Há mais de 1 ano está ocorrendo um processo de mudanças no Morro, já saiu muita gente e 
pessoas pensando em sair devido ao aluguel. Aluguel dele aumentou 50% há 1,5 e meio 
atrás. O bar existe há mais de 50 anos e ele trabalha há 20 anos. Já era um bar e depois ele 
assumiu o negócio. Modificou produtos, antes era só mercearia, agora bar. Há dois anos os 
preços subiram na região. Os produtos aumentaram no valor da inflação. Fez reformas há 8 
meses, para melhorar o ambiente e para receber as pessoas (entretanto o bar segue com 
um padrão baixo – observação da pesquisadora). Os clientes antigamente 90% eram 
moradores, hoje 50% moradores, 50% prestadores de serviço da região, turistas e etc. 
Pretende continuar na área enquanto puder pagar o aluguel. Não mora na área, só tem o 
bar. Já percebeu mudanças físicas na região de uns 3 anos para cá. O comércio está 
melhorando o padrão. Percebe bastante mudança no perfil dos moradores. Muitos antigos 
saíram e novos entrando. Está sofrendo pressão, quando sai o morador vem mais 
comerciante. Tem a parte boa que a parte física está melhorando, parte negativa para o 
morador e para o comerciante, aluguel aumentou. Investidores estão querendo vir pra região 
e ele acha que eles vão ter que sair. Com a mudança no perfil dos clientes, aumentou o 
movimento. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:           NOVO                  ANTIGO 

 

RESPONDENTE QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Ladeira João Homem, 7 

PS3 

2 4 anos 

3 Inquilino.  

4 Bar, restaurante e galeria 

5 Sim, valor alto dos produtos vendidos. 

6 Trabalhadores do centro e turistas, alto padrão. 

7 Restaurada, padrão alto 

8 Sim. Tendência melhorar, bom movimento. 

9 Sim / Sim / Sim / Sim 

10  

11 Feliz. 

12 Masculino 

13 31 a 49 

14 Médio 

 
 
ESTABELECIMENTO: BAR IMACULADA 
 
Tem no centro, Niterói e Méier. Os outros são bistrôs, os produtos são bem diferentes. 
Angelo descobriu e Marco e Rodolfo investiram no negócio. Tem contrato. Os valores das 
refeições, bebidas e etc são altos. Faz eventos, inclusive casamentos. No geral atende o 
pessoal que trabalha no centro, setor terciário e turistas. Moradores, no geral, não 
frequentam. Prefeitura fez algumas modificações na infraestrutura da rua. Percebe 
mudanças na região, com relação à segurança, padrão de comércio, serviços. Tem uma 
movimentação, com placas pra alugar, movimento está voltando pra região. Se sente feliz e 
esperançoso com o Porto Maravilha.  
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RESPOSTAS 

LEGENDA:           NOVO                  ANTIGO 

 

RESPONDENTE QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Praça Mauá, 15 

PS4 

2 

2 meses. Era um “night club”.  

Fizeram reformas em todo o estabelecimento para 
receber novo tipo de público 

Lugar de maior valorização no RJ. Porcentagem de 
hóspedes aumentou em 60% e o lucro quase dobrou. 

Acredita na renovação do porto, atração de novo 
público. 

3 Inquilino. Não, contrato de 1 ano. 

4 Hostel. 

5 Equivalem aos da Zona Sul ou acima. 

6 Turistas nacionais e internacionais. Moradores de 
outros bairros do RJ. 

7 Deteriorada e Restaurada (bom padrão). 

8 Sim, bom movimento. 

9 

Sim, muitos restauros. 

Sim, bastante. Melhoria padrão físico e financeiro. 

Sim, padrão mais elevado. 

10 Não. 

11 Confiante. 

12 Masculino 

13 18 a 30 

14 Superior 

 
 
ESTABELECIMENTO: HOSTEL FEIJÓ 
 
Os donos do Hostel fazem parte de um grupo de investidores e possuem outros negócios na 
região, como o Espaço Sacadura (boate). O público que frequenta a boate mudou para um 
padrão mais elevado e que consome mais. Preço dos produtos subiu (uma garrafa de 
cerveja de 250ml a 355ml custa entre R$ 7,00 e R$ 12,00 – a média no mercado é de R$ 
2,50). Fizeram reformas no estabelecimento para receber esse novo público. Quanto ao 
hostel, também reformaram toda a edificação. Antes era um “night club”. Na época em que 
fizeram o primeiro contato com o proprietário da edificação o valor do aluguel era de R$ 
6.000,00. Um ano depois passou para R$  
13.500,00. Igual, acharam que valeria a pena o negócio. Outros hotéis do grupo, como o 
Puma, aumentaram em 60% os hóspedes. O grupo acredita na renovação do porto e na 
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atração de um novo público. Pretendem continuar na área e estão procurando outros 
imóveis pela região. Antes do Porto maravilha a região era muito degradada, assim que 
perceberam muitas mudanças em relação a reforma nas edificações, melhorias físicas e 
financeiras e um público que circula na região com padrão mais elevado. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:           NOVO                  ANTIGO 

RESPONDENTE QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Sacadura Cabral, 63 

PS5 

2 
5 anos 

Não havia nenhum restaurante com padrão 
médio/alto na região. 

3 Inquilino. Não. Aumentou no início. 

4 Restaurante e galeria. 

5 Preços aumentaram.  

6 
90% trabalhadores da região 

10% turistas e moradores 

7 Conservada. Proprietário do imóvel fez reforma antes 
de alugar. 

8 Sim, porque está indo bem. Movimentado. 

9 

Sim. 

Sim. Padrão mais elevado. 

Sim. Padrão mais elevado. 

Não, continuam os mesmos no geral. 

10 Não. 

11 Esperançoso. 

12 Feminino 

13 50 A 59 

14 Superior 

 
 
ESTABELECIMENTO: BAR SACABRAL ART GALLERY 
 
Abriu há 5 anos e na época não havia nenhum restaurante do mesmo padrão do Sacabral 
na região. Já tinha um restaurante na Gávea. O prédio estava invadido, o proprietário do 
imóvel expulsou os invasores e reformou durante quatro anos. Quando eles abriram o 
restaurante o valor do aluguel já havia subido. Público do restaurante é formado 
basicamente por trabalhadores da região (padrão médio/alto). Não há muitos turistas e nem 
moradores da região, devido ao preço. 
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RESPOSTAS 

LEGENDA:           NOVO                  ANTIGO 

RESPONDENTE QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Largo da Prainha, 4B 

PS6 

2 

1976, 39 anos 

Avô português abriu um armazém de secos e 
molhados, que durou até 1990. Depois virou bar e 5 
anos atrás começaram a servir refeições. 

Estão com reforma programada. Vão manter o estilo, 
melhorar o padrão. Continuar com o mesmo serviço. 

3 Inquilino. Não. 

4 Bar e restaurante. 

5 

Preços aumentaram.  

Cerveja Antártica R$ 6,50 

Mate Leão R$ 3,50 

6 
50% moradores 

50% turistas (moradores da Barra) 

7 
Conservada. 

Vão fazer reforma para melhorar padrão. 

8 
Sim, pra dar continuidade ao negócio da família. Está 
melhorando o movimento. Moram no Morro da 
Conceição. 

9 

Sim, lentamente. Esquinas do Largo reformadas. 

Sim. Padrão mais elevado. 

Sim. Padrão mais elevado. 

Sim. 

10 Não. 

11 Esperançoso. 

12 Masculino 

13 18 a 30 

14 Superior 

 
ESTABELECIMENTO: ARMAZÉM ZER04 
O preço aumentou, mas como são inquilinos muito antigos o aluguel não subiu. Mas imóveis 
vizinhos subiram bastante de preço. Cada vez mais pessoas procurando por imóveis na 
região. Os preços dos produtos aumentaram, mas são acessíveis. Antigamente eram só 
moradores, hoje tem dias que 80% dos clientes são turistas.  
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RESPOSTAS 

LEGENDA:           NOVO                  ANTIGO 

 

RESPONDENTE QUESTÃO RESPOSTA 

 1 Rua Acre, 47A 

PS7 

2 

3 meses. Preço do imóvel dentro da realidade. 
Expectativa de movimento com o Porto maravilha. 
Vaga da franquia, oportunidade. Acredita na 
renovação do Porto. 

3 Inquilino. Não, contrato de 5 anos. 

4 Bolos 

5  

6 Todo tipo de classe. 

7 Restaurada (mas padrão baixo). 

8 Sim, bom movimento. 

9 

Sim, parte de baixo do Morro da Conceição 

Sim, lojas melhorando o padrão. 

Sim, melhorando o padrão. 

10 Não. 

11 Esperançoso. 

12 Masculino 

13 50 a 59 

14 Fundamental 

 
 
ESTABELECIMENTO: FÁBRICA DE BOLOS 
 
Estabelecimento novo, vende somente bolos. Atende todos os padrões, de trabalhadores e 
moradores da região a turistas. Está feliz com o movimento e esperançoso com o resultado 
do Projeto Porto Maravilha. Pretende continuar na região. 
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Apêndice IV  
Entrevista semiestruturada realizada com artistas estabelecidos na Área do 

Percurso 

 

 

ROTEIRO ENTREVISTA ARTISTAS  

 
1. RUA ONDE MORA: 

2. HÁ QUANTO TEMPO TEM O ATELIER NA ÁREA? É PROPRIETÁRIO? 

3. MORADOR DA ÁREA? SE NÃO, O QUE O INCENTIVOU A ABRIR O ATELIER AQUI? 
SE SIM, PORQUE ABRIR AQUI? FACILIDADE, OPORTUNIDADE? 

4. O QUE ACHA DO PROJETO PORTO MARAVILHA? ESTÁ MELHORANDO A ÁREA? 
PIORANDO? 

6. A ÁREA JÁ MODIFICOU MUITO DESDE O PORTO MARAVILHA? 

7. HÁ ALGUM TIPO DE INCENTIVO DA PREFEITURA PARA QUE ARTISTAS VENHAM 
PARA OU É UM MOVIMENTO NATURAL? 

8. PERCEBE ALGUM TIPO DE RESISTÊNCIA DOS MORADORES COM OS ATELIERS E 
ARTISTAS? 

9. PRETENDE SAIR DA ÁREA? POR QUÊ? 

10. HOUVE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA? 

11. COMO VOCÊ SE SENTE EM RELAÇÃO AO PROJETO PORTO MARAVILHA? 

 

 

  



354 
 

 
 

Apêndice V  
Descrição das fotos dos pontos culturais marcados no Mapa 6 

 

EQUIPAMENTOS CULTURAIS E BENS TOMBADOS  

 

EQUIPAMENTOS CULTURAIS E BENS TOMBADOS 
 
2. EDIFÍCIO A NOITE – TOMBADO PELO IPHAN EM 2015 
 
Marco da modernidade da então capital brasileira, o Edifício A Noite, inaugurado em 7 de 
setembro de 1929, foi o primeiro arranha-céu do país. O prédio, de 22 andares e 102 metros 
de altura, que revela influências do estilo art decó, foi projetado pelo francês Joseph Gire, 
autor do hotel Copacabana Palace e do Palácio Laranjeiras, e do arquiteto brasileiro Elisiário 
Bahiana, tendo Emilio Baumgart como calculista estrutural. Construído por um grande jornal 
da época, A Noite, o prédio reunia multinacionais, como a Pan Am e Philips, agências de 
notícias e os consulados dos Estados Unidos e Panamá. O edifício de concreto armado 
abrigava também os estúdios e o auditório da Rádio Nacional, que no início do século XX 
era o centro da vida cultural. Pelos corredores do Edifício A Noite circulavam artistas como 
Cauby Peixoto e Dalva de Oliveira. O prédio está desocupado desde o final de 2012, com a 
mudança, para outras instalações, da Rádio Nacional e da Agência Brasil, da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC) e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). O 
edifício foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 
2015 e atualmente está passando por um processo de retrofit268. Segundo matéria publicada 
no jornal O Globo, em 20/08/15, o edifício poderá virar hotel ou edifício residencial. 
 
3. MUSEU CARTOGRÁFICO DO EXÉRCITO – TOMBADO PELO IPHAN EM 1938 
 
O Museu Cartográfico do Exército se localiza no antigo Palácio Episcopal, bem tombado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1938. As origens do 
antigo Palácio Episcopal remontam a 1634, quando no alto do Morro da Conceição, erigiu-
se uma pequena ermida dedicada à devoção de N. S. da Conceição. Em 1659, os frades 
capuchinhos se estabeleceram no local, mas em 1699 foram expulsos, devido a tensões 
políticas entre Portugal e a França. No ano seguinte, o então Bispo do Rio de Janeiro, 
decidiu instalar no local a residência dos bispos da diocese, reformando e ampliando o 
antigo convento, dando origem ao então Palácio Episcopal. O prédio serviu de sede do 
bispado até 1915 e depois de um período de abandono, foi adquirido pelo Exército, que 
tencionava expandir o Serviço Geográfico Militar, já sediado na Fortaleza da Conceição. O 
exército permanece até hoje no local (IPHAN). 
 
 
 4. FORTALEZA DA CONCEIÇÃO – TOMBADO PELO IPHAN EM 1938 
 

                                            
268 O conceito de Retrofit, significa “colocar o antigo em forma” (retro do latim “movimentar-se para 
trás” e fit do inglês, adaptação, ajuste).Aplicado ao processo de revitalização de edifícios, sendo mais 
do que uma simples reforma, ele envolve uma série de ações de modernização e readequação das 
instalações. O objetivo é preservar o que há de bom na construção existente, adequá-la às 
exigências atuais e, ainda, estender a sua vida útil. 
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Em decorrência dos grandes prejuízos causados pelas invasões francesas ocorridas em 
1711, no Rio de Janeiro, a Coroa portuguesa no intuito de reforçar as defesas da cidade, 
incumbiu o Brigadeiro João Massé de projetar um novo sistema defensivo, do qual era parte 
integrante a Fortaleza da Conceição, surgida no alto do morro da Conceição, entre os anos 
de 1713 e 1718. Tendo sido localizada aos fundos do Palácio Episcopal, constituía-se em 
uma das mais poderosas praças de guerra da cidade, formando com as Fortalezas de Santa 
Cruz e São João o complexo defensivo da entrada da baía. Porém, desde os seus 
primórdios, a fortaleza teve seu funcionamento prejudicado pelas constantes reclamações 
do Bispado contra os tiros de canhão, que abalavam as paredes do Palácio Episcopal, seu 
vizinho, o que resultou em provisão real de 1718, proibindo a fortaleza de efetuar disparos. 
Em 1765, a Fortaleza da Conceição é transformada em "Casa de Armas", destinando-se a 
armazenar os armamentos das tropas coloniais. Posteriormente a fortaleza foi acrescida 
com a Real Fábrica de Armas, extinta em 1831. A Fortaleza da Conceição serviu, ainda, de 
prisão para alguns dos conjurados da Inconfidência Mineira, bem como de outros 
revolucionários dos movimentos de 1842. Em 1917, o edifício, depois de restaurado, tornou-
se sede de Serviço Geográfico Militar, função esta que perdura até os dias de hoje, estando 
atualmente ocupado pela 5ª Divisão de Levantamentos do Serviço Geográfico do Exército 
(IPHAN). 
 
5. IGREJA DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
 
A Igreja da Nossa Senhora da Conceição, mais especificamente denominada Devoção 
Particular a Nossa Senhora da Conceição, foi construída na Rua do Jogo da Bola no ano de 
1892, segundo consta no Anuário Eclesiástico do Rio de Janeiro de 1942 (CARNEIRO, 
2011). A Igreja é frequentada principalmente pela “comunidade portuguesa” de “cima” do 
Morro. No dia 08 de dezembro comemora-se o dia Da Nossa Senhora da conceição com 
uma celebração que abrange duas missas, uma pela manhã e outra no final da tarde, e a 
procissão. Em 2009, a celebração foi inventariada como “patrimônio imaterial” pelo 
IPHAN/RJ. 
 
6. OBSERVATÓRIO DO VALONGO – TOMBADO PELO IPHAN EM 1938 
 
O Observatório do Valongo descende do antigo Observatório Astronômico da Escola 
Polytechnica, fundado em 1881 pelo Dr. Manuel Pereira Reis, ao lado do Convento de Santo 
Antônio, no Morro de Santo Antônio. Na década de 1920 foi transferido para o alto do Morro 
da Conceição, devido às necessidades de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. O novo 
observatório fundado foi nomeado, inicialmente, Observatório do Morro do Vallongo. No 
terreno onde veio a ser erigido, havia a Chácara do Valongo, local onde, antes da Abolição 
da Escravatura em 1888, eram deixados os escravos para serem vendidos. A partir de 2002, 
o Observatório ganhou status de unidade da UFRJ, sede do curso de graduação em 
Astronomia. Em 2015 as portas foram abertas ao público interessado em observar o céu. 
 
7. JARDIM SUSPENSO DO VALONGO – TOMBADO PELO IPHAN EM 1938 
 
A antiga Rua do Valongo, que ligava o Cais do Valongo ao Largo do Depósito, abrigava 
lojas que vendiam escravos e artigos relacionados à prática da escravidão. No eixo formado 
por este caminho, os escravos recém-chegados eram acomodados em barracões 
conhecidos como casas de engorda, onde literalmente ganhavam peso, de modo a valorizar 
seu preço no mercado. Nesta área também havia mercados onde os africanos escravizados 
eram expostos aos potenciais compradores. No início do século XX, por ocasião do 
alargamento da via, foram construídos o Jardim Suspenso do Valongo, a Casa da Guarda e 
o Mictório Público. Parte do plano de remodelação e embelezamento da cidade pelo Prefeito 
Pereira Passos, o parque foi projetado pelo arquiteto-paisagista Luis Rey e inaugurado em 
1906. Escavação arqueológica encontrou vasto acervo que remete à "tralha doméstica" da 



356 
 

 
 

época, revelando aspectos da vida cotidiana, costumes e mentalidade dos habitantes do 
Morro da Conceição (PORTO MARAVILHA,2012). 
 
8. CAIS DO VALONGO – PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE PELO 

INSTITUTO RIO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE (IRPH) 

Revelado em 2011 durante as obras do Porto Maravilha, o Cais do Valongo foi construído 
em 1811 pela Intendência Geral de Polícia da Corte do Rio de Janeiro. O objetivo era retirar 
da Rua Direita, atual Primeiro de Março, o desembarque e comércio de africanos 
escravizados. O local se tornou a principal porta de entrada dos escravos no país, que 
acabavam nas plantações de café, fumo e açúcar do interior e de outras regiões do Brasil. 
Os que ficavam geralmente eram os escravos domésticos, ou usados como força de 
trabalho nas obras públicas. A vinda da família real portuguesa para o Brasil e a 
intensificação da cafeicultura ampliaram consideravelmente o tráfico. 
Em 1831, o Valongo foi fechado, quando o tráfico transatlântico foi proibido por pressão da 
Inglaterra. A norma foi solenemente ignorada e recebeu a denominação irônica de “lei para 
inglês ver”. Entre a construção do cais e a proibição do tráfico, ingressaram no país entre 
500 mil e um milhão de escravos de diversas nações africanas. A cidade do Rio de Janeiro, 
em quase quatro séculos de escravidão, recebeu sozinha cerca de 20% de todos os 
africanos escravizados que chegaram vivos às Américas. Isso faz da cidade e do Cais do 
Valongo referência do que foi a maior transferência forçada de população na história da 
humanidade. 
 
Ao longo dos anos, o Cais sofreu sucessivas transformações. Na primeira intervenção, em 
1843, foi remodelado com requinte para receber a Princesa das Duas Sicílias, Teresa 
Cristina Maria de Bourbon, noiva do (então) futuro Imperador D. Pedro II, e passou a se 
chamar Cais da Imperatriz. Com a assinatura da Lei Eusébio de Queirós, em 1850, pôs-se 
fim verdadeiramente ao tráfico para o Brasil, embora a última remessa conhecida date de 
1872 e a escravidão tenha persistido até a Abolição, em 1888. 
Em 1911, com as reformas urbanísticas da cidade, o Cais da Imperatriz foi aterrado. No 
entanto, durante as obras do Porto Maravilha, com as escavações realizadas no local em 
2011, foram encontrados milhares de objetos como partes de calçados, botões feitos com 
ossos, colares, amuletos, anéis e pulseiras em piaçava de extrema delicadeza, jogos de 
búzios e outras peças usadas em rituais religiosos. Entre os achados raros, há uma caixinha 
de joias, esculpida em antimônio, com desenhos de uma caravela e de figuras geométricas 
na tampa. 
 
Em 2012, a prefeitura do Rio de janeiro acatou a sugestão do Movimento em Defesa do 
Direito do Negro e, em julho do mesmo ano, transformou o espaço em monumento 
preservado e aberto à visitação pública. O Cais do Valongo passou a integrar o Circuito 
Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, que estabelece marcos da 
cultura afro-brasileira na Região Portuária, ao lado do Jardim Suspenso do Valongo, Largo 
do Depósito, Pedra do Sal, Centro Cultural José Bonifácio e Cemitério dos Pretos Novos 
(UNESCO).Em 2014 a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) deram início à elaboração do dossiê técnico para reconhecer a 
candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. 
 
9. DOCAS NACIONAIS 
 
Fundado em 1871, o armazém Docas Pedro II é marco na história do País e do movimento 
negro. Construído pelo engenheiro negro André Rebouças como o primeiro armazém do 
Porto do Rio para guardar grãos trazidos pelos navios que atracavam no local, nenhum 
escravo trabalhou no projeto, coisa rara à época. Localizado à Avenida Barão de Tefé 75, 
Saúde, desde o ano 2000 o espaço é ocupado como sede do Comitê Ação da Cidadania 
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com oficinas, seminários e eventos com temática social e cultural (PORTO MARAVILHA, 
2014). 
 
10. ESPAÇO MEU PORTO MARAVILHA 
 
A sala de exposições Meu Porto Maravilha foi criada para apresentar ao público a operação 
urbana Porto Maravilha. O espaço de 585 metros quadrados (m²) na Avenida Barão de Tefé 
tem capacidade para receber 60 pessoas por hora.  
 
11. PEDRA DO SAL – PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE PELO 

INSTITUOESTADUAL DO PATRIMÔNIODE CULTURA (INEPAC) 

Outrora teve os nomes de Quebra-Bunda, Pedra da Prainha e, como nas redondezas se 
carregava o sal, popularizou-se como Pedra do Sal. Considerada berço do samba carioca, a 
Pedra do Sal, ao fim da Rua Argemiro Bulcão, ainda é ponto de encontro de sambistas da 
cidade. Tem este nome porque o sal era descarregado na rocha por africanos escravizados 
no século XVII. Os degraus foram esculpidos para facilitar o trabalho de subir na pedra lisa. 
A partir da segunda metade do século XIX, estivadores se reuniam no local para cantar e 
dançar. Na Pedra do Sal, surgiram os primeiros ranchos carnavalescos, afoxés e rodas de 
samba. Por ali passaram grandes nomes da música, como João da Baiana, Pixinguinha e 
Donga. Em 20 de novembro de 1984, dia da Consciência Negra, foi tombada pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). 
 
12. LARGO SÃO FRANCISCO DA PRAINHA 
 
Antes da construção do porto, no inicio do século XX o largo era uma praia chamada 
Prainha que batia nos muros da Igreja de São Francisco da Prainha sendo essa a origem do 
nome do largo. 
 
13. IGREJA SÃO FRANCISCO DA PRAINHA – TOMBADO PELO IPHAN EM 1938 
 
Construída em 1696, pelo Padre Francisco da Motta e doada em testamento à Ordem 
Terceira de São Francisco da Penitência em 1704, a igreja é tombada pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como monumento artístico. A reconstrução 
tornou-se tradição desde que a primeira capela foi erguida no séc. XVII. Durante a invasão 
francesa, em 1710, as tropas de Jean-François Duclerc estavam encurraladas entre a 
capela e o trapiche (armazém próximo ao cais para depósito e guarda de mercadorias) de 
propriedade da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Para provocar a rendição 
do inimigo, o então governador Castro Morais ordenou o incêndio dos dois prédios. Por 
alguns anos, tudo ficou em ruínas, até que a Ordem mandou reedificar o trapiche, à época, 
o mais importante da cidade. Em 4 de novembro de 1738, a nova capela foi construída no 
local da antiga para satisfazer o grande número de fiéis. A nova Igreja de São Francisco da 
Prainha ficou pronta em 1740. Em 2013, a Cdurp contratou para o restauro a empresa 
Biapó, responsável por obras de grande relevância no País, como a Casa da Moeda, Centro 
de Referência do Artesanato Brasileiro (RJ), o Mercado Municipal (GO). A empresa venceu 
a licitação para recuperar o prédio em investimento de R$ 3,9 milhões por meio do Porto 
Maravilha Cultural.  
 
14. MUSEU DE ARTE DO RIO (MAR) – PALACETE DOM JOÃO VI TOMBADO 
PELO MUNICIPIO DO RJ 
 
O MAR está instalado na Praça Mauá, em dois prédios de perfis heterogêneos e 
interligados: o Palacete Dom João VI, tombado e eclético, e o edifício vizinho, de estilo 
modernista – originalmente um terminal rodoviário. O antigo palacete abriga as salas de 
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exposição do museu. O prédio vizinho é o espaço da Escola do Olhar, que é um ambiente 
para produção e provocação de experiências, coletivas e pessoais, com foco principal na 
formação de educadores da rede pública de ensino. Inaugurado em março de 2013 o projeto 
é uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Fundação Roberto Marinho, e conta 
com o Grupo Globo como mantenedor, a Vale e a BG Brasil como patrocinadores, via Lei 
Federal de Incentivo à Cultura. Conta também com o apoio do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro; a gestão é do Instituto Odeon e realização do Ministério da Cultura e Governo 
Federal do Brasil. 
 
15. MUSEU DO AMANHÃ 
 
O museu é uma das âncoras da área cultural do Porto Maravilha e sua inauguração está 
prevista para 2015. Com projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, o espaço será 
dedicado às Ciências, mas terá formato diferente dos museus de História Natural ou de 
Ciências e Tecnologia já conhecidos. O museu conta ainda com uma série de atividades 
educativas, um laboratório de experiências em inovação, um observatório, que mapeia os 
sinais vitais do planeta, e serviços para o público: cafeteria, restaurante e loja. O Museu do 
Amanhã é uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Fundação Roberto Marinho, 
com o Banco Santander como Patrocinador Master e o apoio do Governo do Estado, por 
meio de sua Secretaria do Ambiente, do Governo Federal, por meio da Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP), e da Secretaria dos Portos. São ainda instituições parceiras do 
Museu do Amanhã, sob diferentes aspectos, o Smithsonian Institute e a California Academy 
of Sciences, dos EUA; o Parc de La Villette, da França; o Worldwatch Institute e o World 
Resources Institute; e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
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