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Introdução 

 

O processo de metropolização, em suas diversas variantes, imprimiu um profundo 

rearranjo na estrutura interna das cidades que o experimentaram, aí incluídas tanto a cidade 

central como os núcleos urbanos componentes da região metropolitana. Boa parte das 

mudanças decorreu da expansão horizontal da mancha urbana e dos correspondentes 

processos de descentralização das atividades citadinas a partir das forças centrífugas, para 

usar a terminologia de um trabalho clássico da Escola de Chicago (C. Colby, 1933/1967). 

No bojo dos processos de descentralização, são bastante conhecidos e estudados 

os impactos sobre a antiga área central metropolitana, afetada pela transição de uma 

estrutura intra-urbana unicêntrica para uma policêntrica. Dentre essas conseqüências 

podemos destacar a deterioração funcional e física das áreas centrais metropolitanas que 

envolviam o centro financeiro-empresarial, ou o CBD (Central Businesss District), nos 

termos da Escola de Chicago. O resultado foi a famosa Zona de Obsolescência, presente 

nas grandes metrópoles do mundo. 

No caso das cidades portuárias, o processo em tela, associado às mudanças 

técnicas ocorridas no transporte marítimo (uso crescente dos conteiners, preferência pelos 

terminais especializados, aumento do calado das embarcações, etc.) transformou as áreas 

próximas ao porto em parte integrante desse setor degradado da cidade. Esses locais 

foram, assim, abandonados tanto pela população de médio e alto status social quanto pela 

maioria das atividades econômicas metropolitanas. 

Esse quadro, que parecia irreversível, sofreu profundas transformações nas últimas 

décadas, sobretudo nas cidades dos países desenvolvidos. As alterações na economia 

mundial, no bojo da crise do regime de acumulação fordista, e a constituição de uma 

economia crescentemente globalizada ou mundializada, trouxe, entre seus muitos impactos, 

a constituição de uma hierarquia global de cidades (Sassen: 2001) e a ampliação (em 

especial nessas cidades) dos setores de renda alta e média-alta, ligados às atividades de 

gestão da economia globalizada. Se acrescentarmos a isso o papel cada vez mais 
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importante do capital imobiliário no processo geral de reprodução do capital e a crescente 

competição entre os lugares pela atração de investimentos e de moradia da população de 

alto nível de renda, temos o fundamento para entendermos o denominado processo de 

gentrificação (gentrification). 

Esse processo pode ser definido, de forma muito resumida e simplificada, como um 

retorno da população de alto status à área central metropolitana, enquanto local de moradia. 

É esse fenômeno que estaria ligado a muitos casos de renovação urbana de áreas centrais, 

destacando aqui, para os objetivos deste trabalho, aqueles que envolvem áreas portuárias 

degradadas, tais como nas Docklands, de Londres, na região de Puerto Madero, em Buenos 

Aires, no Waterfront, de Baltimore ou ainda na região portuária de Barcelona, apenas para 

citar alguns exemplos. 

Em todos esses processos, alguns traços comuns podem ser identificados. Um dos 

mais importantes diz respeito à atuação fundamental do Estado em suas diferentes esferas. 

Seja através de onerosas intervenções urbanas nas áreas centrais decadentes das grandes 

metrópoles, seja estabelecendo os marcos regulatórios incentivadores da reocupação 

desses lugares pela população de alta renda, ou ainda, garantindo a segurança e 

promovendo a “limpeza” da população indesejável das ruas, o Estado vem atuando como 

elemento fortemente indutor da renovação urbana em questão. 

O segundo elemento crucial em comum entre os vários processos de renovação está 

na participação do capital imobiliário, elemento de tal modo importante para a explicação do 

fenômeno em tela que N. Smith (1996, 70) chega a afirmar que a gentrificação é, em 

primeiro lugar, um movimento de volta à cidade por parte do capital. É uma revitalização da 

taxa de lucro do capital imobiliário. 

A partir do pano de fundo exposto acima, nossa intenção é fazer uma análise 

preliminar das diversas iniciativas e planos efetuados pela Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, nos últimos vinte anos, com o objetivo declarado de renovar a Área Central da 

cidade e, em particular, sua região portuária. Nosso objetivo é tentar demonstrar que, a 

despeito das iniciativas governamentais buscarem balizar as suas ações em uma clara 

inspiração nos processos de renovação ocorridos em outras cidades, as especificidades 

sócio-econômicas da cidade do Rio de Janeiro (as quais não podem ser dissociadas do 

contexto nacional) e a sua posição na hierarquia global de cidades constituem sérios 

obstáculos aos objetivos traçados pelo poder público. 

Um marco teórico básico acerca dos processos de reabilitação urbana e 
gentrificação 
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Nesta seção do trabalho estaremos fortemente fundamentados na obra do geógrafo 

Neil Smith (1996), “The New Urban Frontier”, que aborda o processo de gentrificação. A 

razão para essa escolha está ligada justamente ao esforço daquele autor no sentido de 

elaborar uma fundamentação teórica para o processo em questão, em particular nos três 

capítulos que compõem a primeira parte da obra (Toward a theory of gentrification). 

O termo gentrificação foi cunhado pela primeira vez pela socióloga inglesa Ruth 

Glass, a partir de seus estudos sobre Londres, em 1964. A autora usou o vocábulo para 

denominar o processo de expulsão da população de baixa renda em certos bairros centrais 

da cidade, sua substituição por moradores de classe média e a renovação das moradias, 

transformando completamente a forma e o conteúdo social desses espaços urbanos. 

De forma geral, os pesquisadores do assunto identificam a emergência da 

gentrificação no pós-guerra como um fenômeno concernente às cidades dos países 

desenvolvidos. Apesar disso, é verdade que processos mais antigos de renovação urbana 

deflagraram dinâmicas sócio-espaciais que guardam semelhanças com aquilo que mais 

recentemente foi denominado como gentrificação ou “reciclagem de bairro” (neighborhood 

recycling), “renascimento” (renaissance), ou ainda, “upgrading”. 

É o caso, por exemplo, das reformas levadas a efeito na Paris de Napoleão III pelo 

Barão Haussman e cujas características levaram Friedrich Engels a propor o uso do termo 

Haussman para denominar certas transformações em Londres. O termo em questão, 

segundo o autor, serviria para designar um processo bastante amplo cuja definição, por ele 

apresentada, lembra alguns aspectos do que hoje denominamos de gentrificação: 

“Por Haussman eu quero expressar a prática, que se tornou generalizada 

atualmente, de abrir brechas nos quarteirões operários de nossas grandes cidades, 

particularmente naquelas centralmente situadas, sem considerar se essa prática é 

ocasionada por considerações de saúde pública e embelezamento ou por demanda de 

grandes negócios centralmente localizados ou necessidades de tráfego... Não importa quão 

diferentes essas razões possam ser, o resultado é o mesmo em todos os lugares: os mais 

escandalosos becos e vias desaparecem, acompanhado da mais abundante auto-

glorificação pela burguesia por conta desse tremendo sucesso. (Engels 1975 edn.:71; Apud 

N. Smith, 1996, 35)1

Mas essas experiências são consideradas como precursoras da gentrificação uma 

vez que foram muito restritas e com uma escala significativa apenas nos casos de Londres e 

Paris. No período pós-1945, com ênfase no recorte temporal após a década de 1960, tudo 

isso muda e o fenômeno ganha uma dimensão mundial e um conjunto de características 

que permitem articular o que antes era episódico, viabilizando a construção de uma visão de 

conjunto. 
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Essa seria a base para a identificação dos elementos constituintes do processo de 

gentrificação e a elaboração de um corpo teórico que dê inteligibilidade à sua dinâmica. Na 

busca desse propósito a contribuição do já citado geógrafo norte-americano é, a nosso ver, 

primordial. 

Neil Smith (1996) identifica duas correntes de abordagem do fenômeno em questão. 

A primeira procura explicá-lo pelo ângulo do consumo do espaço urbano, claramente 

influenciada pela ótica da economia neoclássica, construindo seu foco de análise a partir da 

decisão individual de mudar-se ou não para um determinado ponto do espaço urbano. 

Quem muda para a área central e quem muda da área central seriam os dois 

questionamentos básicos. 

A segunda corrente estaria centrada na produção do espaço urbano, com especial 

atenção para agentes fundamentais como o Estado e os agentes imobiliários e para a 

importância do binômio investimento/desinvestimento como propiciador de oportunidades 

para a ocorrência da gentrificação. 

Partidário dessa última linha de encarar o fenômeno, Smith entende que a 

gentrificação deve ser compreendida a partir de duas escalas de análise que se articulam, a 

global e a local. O processo em questão é claramente um fenômeno mundial, ocorrendo em 

cidades de diferentes países como os EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, 

Japão, Argentina, França, República Tcheca, Hungria e muitos outros. Ele faria parte 

daquilo que passou a ser denominado como globalização, a partir dos anos de 1980. 

Para o autor as explicações globais da gentrificação fariam parte da tendência de 

produção de um desenvolvimento desigual, cujas características específicas no modo de 

produção capitalista ele analisa em outra obra (N. Smith, 1988). A dimensão mais ampla do 

processo de gentrificação estaria ligada aos grandes movimentos de capital, em particular 

àqueles ocorridos nos períodos de crise na economia mundial quando as taxas de lucro dos 

setores do grande capital industrial começam a cair. Nessas condições, o setor financeiro 

torna-se altamente atraente, em função de sua lucratividade permanecer comparativamente 

alta e os riscos são baixos. Ocorre, assim, a tendência de elevação dos fluxos de capital 

para o setor imobiliário, viabilizando a gentrificação.  

Mesmo fora de momentos de crise o movimento de capital apontado no parágrafo 

precedente pode ocorrer, em função da importância crescente do capital financeiro e da 

especulação que caracterizam o atual momento da economia global, batizado de 

capitalismo-cassino pelo alemão Robert Kurz (1992). 

Dessa forma, percebe-se uma nítida articulação entre o capital investido no setor 

imobiliário (em particular nas grandes cidades) e as flutuações e crises registradas na 
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economia global. A gentrificação e o processo similar chamado de redesenvolvimento2, 

vinculam-se ao ciclo de reprodução do capital em escala mundial como parte do processo 

de reestruturação mais ampla da economia capitalista após a década de 1960. Essas 

mudanças foram acompanhadas de mudanças nos marcos regulatórios, em particular 

quanto à ação do Estado (privatizações dos serviços públicos, desregulamentações, 

redução do amparo estatal, etc), tudo isso em um quadro de crescente competição entre as 

cidades (a guerra dos lugares à qual se referia Milton Santos). 

Não é por acaso que Smith afirma que, nesse contexto, a gentrificação tornou-se a 

marca registrada da emergente cidade global (ainda que o fenômeno também ocorra em 

centros regionais). 

Na escala local, a premissa de escrutínio do fenômeno na perspectiva aqui proposta 

é a de que o capital imobiliário possui um longo período de maturação (turnover period). Em 

outras palavras, o capital imobilizado na paisagem sob a forma de imóveis urbanos devolve 

lenta e gradualmente a seu proprietário o capital que nele foi investido (obviamente a 

velocidade em que isso ocorre varia bastante dependendo da natureza do empreendimento 

e da dinâmica da economia local). Ele não pode ser demolido, pelo menos enquanto o 

capital investido não tiver sido recuperado, sob pena de resultar em prejuízo para o 

investidor. 

Assim sendo, resulta que o processo que antecede a gentrificação e o 

redesenvolvimento é a necessária depreciação e desvalorização do capital investido, para 

fins residenciais, na área central da cidade. 

A desvalorização produz as condições econômicas objetivas que tornam a 

revalorização do capital uma resposta racional do mercado. 

É nesse ponto que deve ser considerado um elemento essencial para a teorização 

do processo, segundo a proposta de Neil Smith. Trata-se do “rent gap”, que seria a 

disparidade entre o nível potencial de renda do solo de um local e a renda do solo 

atualmente obtida, capitalizada através do uso da terra naquele momento. 

Sem o rent gap não há margem para o reinvestimento e, por conseguinte, não há 

gentrificação nem redesenvolvimento pois o hiato entre os dois níveis de renda 

anteriormente referidos deve ser grande o suficiente para que os empresários possam 

comprar a baixo custo os imóveis decadentes, reformá-los (ou demoli-los, no caso do 

redesenvolvimento) e lucrar com a reabilitação da área. 

Quando o rent gap é adequado, o processo de gentrificação/redesenvolvimento pode 

ser deflagrado por um ou mais dos diversos atores do mercado imobiliário. Obviamente a 
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atuação especulativa desses atores pode contribuir para criar as condições ideais para que 

isso ocorra. 

Disso resulta que, se a teoria do rent gap é correta, a gentrificação e o 

redesenvolvimento não são obra do acaso mas, ao contrário, eles são um resultado 

esperado do processo de acumulação de capital nas grandes metrópoles. A desvalorização 

do capital nas vizinhanças da área central combinada ao contínuo crescimento da 

urbanização em direção ao subúrbios teriam produzido as condições para que o 

reinvestimento lucrativo fosse possível. 

É no bojo dessas considerações que Smith afirma que a gentrificação é mais um 

retorno do capital do que das pessoas ao centro da cidade (1996, 70). Uma revitalização da 

taxa de lucro ao invés de uma revitalização (expressão bastante criticável) do centro da 

cidade (1996, 88). 

Contudo, normalmente o processo não é fruto da ação isolada e espontânea dos 

agentes privados atuantes no mercado urbano de terras. O papel do Estado como indutor é 

extremamente relevante. São diversos os exemplo de processos de gentrificação derivados 

de programas governamentais de renovação urbana. Essas ações permitiram que, em um 

momento posterior, as instituições financeiras e agentes imobiliários estivessem qualificadas 

para deflagrar o processo sem a interveniência direta do Estado, no que ficou conhecido 

como gentrificação de mercado (private-market gentrification). 

Mas em diversos casos foi o Estado que absorveu imóveis a preço de mercado e os 

repassou aos incorporadores imobiliários a preços mais baixos, absorvendo os custos dos 

últimos estágios de desvalorização, de forma a assegurar altas taxas de retorno aos 

investidores. O Estado completou o que faltava, pelas leis do mercado, para o apropriado 

rent gap da gentrificação. 

Nos Estados Unidos, os programas de renovação urbana subsidiados pelo Estado 

foram socialmente destrutivos (em função do sério problema da expulsão das populações de 

baixa renda dessas áreas) mas foram bem sucedidos economicamente pois fundamentaram 

as fases de reabilitação e redesenvolvimento, conversão no uso da terra e, mais 

recentemente, a gentrificação de mercado que a sucedeu. 

Uma característica bastante interessante e freqüente da intervenção estatal é sua 

vinculação com as atividades culturais. O papel da chamada indústria cultural nos processos 

que estamos analisando é extremamente significativo. Através dos negociantes de arte, 

designers, proprietários de galerias de arte, etc, o setor artístico esteve na vanguarda de 

numerosos processos de gentrificação em países ricos, tornando-se capazes, nas palavras 

de Neil Smith (1996, 18), de transformar dilapidação urbana em algo ultra chic. De fato, 
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muitos processos reabilitação urbana iniciaram com a mudança de artistas, abertura de 

ateliês e galerias de arte nas áreas degradadas. O caso do Lower East Side em Manhattan 

é emblemático. 

O papel simbólico da presença do setor artístico em áreas que seriam alvo de 

projetos de reabilitação urbana, não apenas como atrativo para atrair a classe média para 

freqüentar esses locais mas também para residir neles, foi logo percebido e estimulado pelo 

Estado em suas iniciativas de intervenção em áreas urbanas centrais decadentes. N. Smith 

(1996, 24) relata que, nos primórdios do processo de gentrificação em Lower East Side, a 

Prefeitura planejou reformar e vender para artistas, imóveis de sua propriedade localizados 

na área. Contudo, naquele momento, tiveram que recuar diante da oposição levantada ao 

plano pela comunidade local que reivindicou que tal investimento deveria beneficiar os 

antigos moradores. 

Outra linha de ação do Estado em favor dos processos de gentrificação tem sido o 

fazer uma primeira operação de “limpeza”, removendo antigos ocupantes através de 

iniciativas de expulsão dos sem-teto, muitos deles ocupantes dos parques locais, drogados 

e outros indesejáveis que inviabilizavam a renovação da área visando atrair a classe média. 

Mais uma vez Nova York é um bom exemplo e Smith relata as ações da prefeitura neste 

sentido, as quais provocaram muita polêmica na cidade (N. Smith, 25) . 

Para concluir esta seção queremos destacar que sabemos das limitações do marco 

teórico que foi sumariamente apresentado. O próprio Neil Smith os reconhece quando 

afirma que ele não permite prever quais as áreas que serão ou não afetadas pelo processo. 

Acresce também que as variáveis que permitem identificar o rent gap variam de um país 

para o outro e devem ser localmente definidas. 

Apesar disso, consideramos que a proposta teórica introduz elementos importantes 

para, pelo menos, identificar a existência ou não de tendências para a ocorrência dos 

processos de reabilitação, redesenvolvimento e gentrificação em uma determinada cidade, 

que é o que procuraremos apontar, ainda que de forma bastante preliminar, para o caso da 

cidade do Rio de Janeiro. 

A metrópole do Rio de Janeiro, Área Central e a Zona Portuária 

O Rio de Janeiro é a cidade central de uma região metropolitana composta de 17 

municípios com suas respectivas cidades, abrigando 10.710.511 habitantes, segundo o 

Censo de 2000 do IBGE. A população da metrópole carioca naquele levantamento era de 

5.857.904, a segunda maior do país. Veja o mapa 1. 
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Mapa 1 – Estado do Rio de Janeiro e Região Metropolitana 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O núcleo histórico de ocupação da cidade, a partir de seu estabelecimento definitivo em 

15673, corresponde ao atual bairro do Centro. Nos três primeiros séculos de ocupação a 

área urbana foi mantida circunscrita a este pedaço da urbe, espraiando-se apenas em 

direção às áreas vizinhas, correspondentes aos atuais bairros da Zona Portuária (Saúde, 

Gamboa e Santo Cristo) e pelo litoral sul, em direção ao bairro da Glória. No início da 

segunda metade do século XIX a expansão chegou à região da Cidade Nova (após as obras 

de drenagem dessa área).  

Só a partir do último quartel oitocentista é que se pode falar de um grande expansão 

urbana do Rio de Janeiro, impulsionada pelos transportes sobre trilhos, o trem e o bonde. 

Dois grandes eixos orientaram essa expansão. O primeiro seguiu as linhas ferroviárias, 

especialmente a da E.F. Central do Brasil. O segundo acompanhou o litoral sul, tendo o 

bonde, inicialmente puxados a burro, como elemento fundamental para a acessibilidade. No 

vértice desses dois eixos, a antiga área central da cidade. Deu-se assim, uma 

desconcentração da função habitacional e, aos poucos, das modestas atividades industriais. 

Como ponto de origem do núcleo urbano carioca e espaço a partir do qual ocorreu o 

espraiamento da mancha urbana, o Centro tornou-se o local de convergência das então 

novas redes técnicas de transporte, fato também associado à presença do porto nessa 

porção da cidade. A manutenção no Centro dos setores de comércio e serviços, bem como 

a administração pública, deu à cidade uma estrutura comum a tantas outras no mundo, 

caracterizada por um padrão unicêntrico, configurando aquilo que na terminologia da 
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“Escola de Chicago” foi denominado de CBD, Central Business District ou Distrito Central de 

Negócios. 

Reforçando esse quadro, é construído na primeira década do século XX, um então 

amplo e moderno porto, feito sobre um grande aterro que alterou completamente a linha do 

litoral da antiga área portuária da cidade. Paralelamente a essa obra, o Centro passou por 

uma ampla intervenção urbana, a chamada Reforma Passos, seguida por outras, de menor 

envergadura, nas décadas seguintes. O objetivo era o de remodelar o velho núcleo colonial 

para adequá-lo às novas funções demandadas pelo capitalismo industrial ao qual o país se 

integrava. Ao mesmo tempo, buscava-se facilitar a circulação em função dos novos meios 

de transporte e redefinir a forma-aparência do Centro para que a então capital da república 

e principal cidade do país pudesse desempenhar a contento os papéis simbólicos que lhe 

cabiam. 

A partir da década de 1940 tem início o processo de descentralização terciária na 

metrópole carioca, com a formação de subcentros funcionais, redundando na estrutura bem 

mais complexa de uma cidade policêntrica.  

Em um primeiro momento o processo de descentralização não significou a 

decadência da Área Central mas sim a sua redefinição e refuncionalização. Porém, após 

algumas décadas, à semelhança do ocorrido em muitas outras cidades do mundo, essa 

área experimentou um contínuo processo de esvaziamento econômico, reforçando ainda 

mais a tendência à redução da importância de sua função residencial. 

No caso da Zona Portuária esse processo de obsolescência foi agravado pelas 

transformações técnicas no transporte marítimo que apontamos na introdução deste 

trabalho. O Porto do Rio de Janeiro, tão moderno no início do século XX, tornou-se 

inadequado no final da mesma centúria. Os bairros da cidade na qual ele está situado 

aprofundaram sobremaneira seu processo de degradação e abandono. Só a parcela mais 

ao norte das docas, na ponta do Caju, mantém-se em atividade em função do espaço 

disponível para a construção de pátios de conteiners.  

A Prefeitura do Rio de Janeiro considera como Área Central um conjunto quatro 

regiões administrativas4, abrangendo dez bairros. Veja o mapa 3. 

Para efeito deste trabalho estará nos interessando mais diretamente a área da I RA, 

composta pelos bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Caju. Secundariamente também 

estaremos abordando as ações do poder público e o processos sócio-espaciais que estão 

ocorrendo na II RA, correspondente ao bairro do Centro. Veja os mapas 2 e 3. 

 4431



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

Fonte: Elaborados pelo autor a partir das informações oficiais da PMRJ. 

Mapa 2 – Zona Portuária  Mapa 3– Centro e Área Central do Rio  

 

As iniciativas e projetos do poder público para a reabilitação da Área Central Carioca 
e suas ressonâncias sobre os agentes produtores do espaço urbano 

As iniciativas de fôlego, visando a reabilitação urbana das áreas centrais são raras 

na América Latina e o Brasil não é uma exceção. Esse fato constitui mais uma das muitas 

iniqüidades latino-americanas, um continente com tantas carências e que não poderia 

manter subutilizados espaços urbanos centrais com boa infra-estrutura e ótima 

acessibilidade. 

Nos anos de 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. A partir do final daquela década e início da seguinte o quadro começa a se 

reverter, pelo menos em relação à postura do poder público. 

A crescente preocupação com a preservação da memória urbana, as deseconomias 

verificadas no Centro da cidade e os prejuízos socioeconômicos de sua decadência, 

associados à verificação das experiências bem sucedidas de renovação urbana 

empreendidas em várias partes do mundo, alteraram o modus operandi do governo com 

relação a essa porção da cidade. 

É importante destacar que quando nos referimos ao poder público estamos fazendo 

menção quase que exclusivamente à esfera municipal. Ainda que ações pontuais possam 
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ser identificadas nos âmbitos estadual e federal, essas têm sido raras, de pequena 

envergadura e episódicas. A maior contribuição federal ficou por conta das leis de incentivo 

ao investimento em cultura (atualmente corporificada na Lei Rouanet), tornando-o passível 

de dedução do imposto de renda das empresas. Essa lei estimulou a participação de muitas 

empresas na restauração de prédios históricos tombados e na implantação de centros 

culturais.  

Essa desarticulação entre os diferentes níveis de poder político-administrativo no que 

tange às ações na Área Central do Rio, representa, sem dúvida, uma das principais 

explicações para os resultados, até aqui modestos, das iniciativas de reabilitação desse 

subespaço metropolitano.  

Feita essa ressalva, cumpre destacar que iniciativas de requalificação da Área 

Central da cidade tornaram-se cada vez mais significativas a partir dos anos de 1980. No 

que toca à forma-aparência dessa região, uma preocupação mais abrangente com o 

patrimônio arquitetônico resultou no tombamento de um grande número de edificações, no 

chamado Corredor Cultural da cidade, antes consideradas de reduzida importância5 para a 

memória urbana. 

Coerente com essa mudança de olhar governamental sobre o Centro do Rio, uma 

medida municipal de grande efeito prático implementada naquela época ocorreu no campo 

do incentivo fiscal. Trata-se do direito do proprietário de pedir isenção de pagamento do 

IPTU6 de imóveis tombados, desde que fique constatada a recuperação e conservação da 

fachada do mesmo. A partir da promulgação desse dispositivo legal muitos proprietários 

reformaram as fachadas de prédios históricos, contribuindo de forma significativa para a 

mudança na paisagem da região.  

Além disso, um grande número de ruas e praças foram reurbanizadas pela 

Prefeitura. Nesse sentido, merece destaque o Projeto Frente Marítima, com foco na área 

litorânea do Centro, entre o Aeroporto Santos Dumont e o Arsenal de Marinha. Iniciado em 

1995, o projeto construiu a grande esplanada da Praça XV e o Mergulhão (uma passagem 

subterrânea para os veículos). No ano de 2003 foi concluída a segunda etapa que abrange 

a reurbanização do trecho da avenida Presidente Antonio Carlos e da rua Primeiro de 

Março, além dos becos e travessas nas proximidades da Praça XV. A terceira etapa prevê a 

reurbanização da área entre a Praça do Expedicionário e o restaurante Albamar. 

Mas as ações públicas não ficaram limitadas à preocupação com a forma do 

ambiente construído. Desde o início dos anos de 1980, a Prefeitura dava claros sinais de 

compreender que a renovação da área central da cidade só teria efeito se houvesse a 

requalificação e, principalmente, a refuncionalização da área. Ainda que a expressão 

revitalização seja criticável do ponto de vista etmológico, pela idéia de trazer à vida algo que 
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não estava morto, o objetivo claramente era o de “encher de vida” o Centro do Rio. Em 

outras palavras, fazer com que essa parte da cidade voltasse a ser foco de importantes 

fluxos intraurbanos que não apenas aqueles ligados ao horário comercial. Claro está, desde 

o princípio, que o público-alvo dessa empreitada é a classe média a qual abandonou o 

Centro primeiramente como área de moradia e depois como local de compras e lazer. 

Esse objetivo vincula-se à concepção de tentar requalificar o espaço urbano do 

Centro do Rio a partir da sua revalorização mais simbólica/subjetiva para, depois, atingir 

uma valorização mais objetiva/econômica, que permita que as forças do mercado dêem 

maior vigor e autonomia ao processo. 

Nesse sentido, o envolvimento de artistas e intelectuais como verdadeiros pioneiros 

no redescobrimento dessas áreas conta com vários exemplos mundiais e o caso do SOHO, 

em Nova York, e o do Marais, em Paris, são os mais conhecidos. 

No caso do Rio de Janeiro, a ação partiu muito mais do poder público municipal, mas 

a intenção de começar a requalificação do Centro pela cultura e pelas artes é bastante 

evidente nas iniciativas a partir dos anos de 1980. Um grande número de centros culturais 

surgiu na região nas últimas décadas, muitos abrigando também teatros e salas de 

projeções. Neles grandes eventos e exposições de qualidade internacional têm sido 

realizadas, atraindo fluxos extremamente expressivos de visitantes. 

Apenas para citar apenas alguns dos mais significativos desses centros, destacamos 

o Centro Cultural Banco do Brasil, a Casa França Brasil, o Centro Cultural dos Correios, o 

Centro Cultural Light, o Centro Cultural da Justiça Federal, o Espaço Cultural da Marinha e o 

Paço Imperial. Além deles, antigos e importantes museus foram reformados como o Museu 

Nacional de Belas Artes e o Museu Histórico Nacional. 

Entre os prédios de finalidade cultural e ou histórica, houve uma avalanche de 

restaurações com recursos públicos e privados (a maioria em função da Lei Rouanet). São 

os casos do Teatro Municipal, da Biblioteca Nacional, do Palácio da Ilha Fiscal, alguns 

teatros e de um grande número de igrejas e prédios históricos importantes. 

Como iniciativa paralela, a Prefeitura criou o projeto “Fim de Semana no Centro” que 

prevê, sempre no primeiro fim de semana do mês, um conjunto de eventos e atrações, 

muitas delas gratuitas. 

Esse lento mas contínuo crescimento da procura pelo Centro como local de lazer 

estimulou a instalação e reforma de livrarias, restaurantes e casas de dança na Área 

Central. O melhor exemplo é a Lapa, no bairro do Centro, junto ao aqueduto da Carioca. 

Antigo reduto da boemia carioca, a região encontrava-se completamente esvaziada e 

degradada no início dos anos de 1980. Atualmente conta com um grande número de 
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restaurantes e casas de espetáculo, recebendo um grande afluxo de pessoas dia e noite, o 

que vem estimulando uma linha ascendente de investimentos dos empresários do setor. 

A Lapa beneficia e é beneficiada também pela proximidade com a recentemente 

reurbanizada Rua do Lavradio, conhecida pelo grande número de antiquários e que, nos fins 

de semana, atrai muitas pessoas para a feira de antiguidades que aí se realiza, junto com 

vários eventos culturais paralelos. 

Todo esse processo de crescimento da freqüência ao Centro do Rio vem 

estimulando outras atividades com alto potencial catalizador de fluxos intraurbanos que não 

estão limitados ao horário comercial. Uma das mais notáveis é a instalação de campus 

universitários, vários deles ocupando e reformando prédios que se tornaram 

desinteressantes para outras atividades empresariais.  

Em acréscimo a isso tudo, é bom que se diga que as atividades econômicas 

terciárias e os fluxos a elas associados não estão em vias de extinção no centro do Rio. A 

Prefeitura elegeu o bairro central da Cidade Nova como área prioritária para a função 

empresarial, apostando principalmente no Teleporto, projetado como um conjunto de 

prédios modernos de escritórios, dotados de avançada infra-estrutura de telecomunicações. 

Na mesma área encontram-se as sedes da Prefeitura, dos Correios e outros prédios 

empresariais. 

A crise econômica do país nas últimas décadas e a perda de funções de gestão para 

São Paulo, atrapalharam a concretização dos planos de expansão do Teleporto. A despeito 

disso, novas ações municipais continuam a tentar configurar a Cidade Nova como um 

moderno centro empresarial, o que incluiu a construção de um grande estacionamento 

subterrâneo e, em 2004, o início da construção de um moderno centro de convenções com 

40 mil metros quadrados de área construída. 

Acrescente-se que novas lojas de alto padrão vêm se instalando no Centro, para 

atender às necessidades de consumo da população de alta renda que aí trabalha e 

investimentos imobiliários importantes foram realizados ou estão em andamento.O mais 

recente e significativo será a inauguração, em 2004, da Torre Almirante, um moderníssimo 

centro empresarial com 36 andares, construído pelo grupo Hines, uma das maiores 

incorporadoras imobiliárias do mundo. No mesmo padrão está em andamento o projeto de 

duas torres de escritórios pela empresa Tishman Speyer-Método, na Av Chile. 

Entre os investimentos imobiliários mais significativos, voltados para a recuperação 

de prédios de elevado valor arquitetônico e/ou histórico pode-se contabilizar para o período 

2003-2005, investimentos privados de aproximadamente R$ 150 milhões (cerca de US$ 50 

milhões) na completa restauração e modernização de vários prédios nas imediações da 
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Cinelândia (Centro do Rio) e a recuperação, pela Prefeitura, do belíssimo Passeio Público7, 

situado na mesma área. 

Um novo patamar de intervenção: o Plano de Recuperação e Revitalização da 
Região Portuária 

Na medida que as ações do poder público na Área Central do Rio foram se 

avolumando e a consciência da necessidade de preservar/recuperar esses espaços foi se 

consolidando, foram criadas as condições para que uma proposta integrada e de grande 

envergadura fosse elaborada para a região. Trata-se do Plano de Recuperação e 

Revitalização da Região Portuária.  

Desenvolvido no ano de 2001 pelo Instituto Pereira Passos8, o Plano transforma a 

Zona Portuária em espaço prioritário de intervenção para recuperação da Área Central da 

Cidade. O espaço em questão abrange três dos quatro bairros que compõem oficialmente a 

Zona Portuária: Saúde, Gamboa e Santo Cristo (ver Mapa 2), abarcando uma área de 

3.177.000 m2 e 22.879 habitantes (dados de 2000).  

O bairro do Caju não foi incluído, uma vez que ele abriga justamente a porção em 

atividade do Porto do Rio. Nele foram construídos grandes pátios para conteiners e para 

exportações de automóveis em navios do tipo Roll On-Roll Off9, além de um terminal para 

produtos siderúrgicos operado pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). A Prefeitura 

entendeu que, em função de seu uso consolidado e das especificidades da sua evolução 

urbana, esse bairro não deveria ser incluído no Plano de Revitalização. 

O objetivo do plano proposto (IPP, 1992) é o de deflagrar uma iniciativa de 

renovação de amplo espectro, integrando os três níveis de governo, com destaque para os 

níveis municipal e federal, devido à peculiaridade da zona portuária carioca que contém um 

grande número de prédios pertencentes à União. 

O plano do IPP está fundamentado em quatro premissas (IPP, 1992): 

• Recuperação do velho com a introdução do novo. 

• Fomentar previamente a economia local existente. 

• Garantir a pluralidade de usos. 

• Estimular a participação e a parceria. 

A partir disso, sempre segundo o IPP, as ações propostas no plano apontam para os 

seguintes eixos de atuação: 

 4436 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Revisão da legislação urbanística, através de propostas de mudança no 

zoneamento e nos projetos de alinhamento, visando adequar a área a um novo 

perfil de desenvolvimento; 

 Incremento da função residencial, através da ocupação de terrenos vazios e 

recuperação de prédios históricos para fins residenciais;  

 Reestruturação da circulação viária, criando condições de melhoria da 

acessibilidade local e dos padrões ambientais; 

 Recuperação dos espaços públicos, através de propostas de intervenções em 

praças, largos e trechos de ruas; 

 Desenvolvimento de programas de geração de emprego e renda, especialmente 

para moradores e empresários locais; 

 Parcerias públicas e privadas, nacionais e internacionais, voltadas para a 

revitalização. 

A previsão era de investimentos públicos de cerca de US$ 50 milhões em quatro 

anos, contados a partir de 2002 e de US$ 1 bilhão em investimentos privados em uma 

década. O papel da Prefeitura nesses investimentos seria, segundo o IPP, 

fundamentalmente o de valorizar o espaço público e recuperar a infra-estrutura. 

Como desdobramento dos eixos apontados acima, um primeiro leque efetivamente 

operacional de iniciativas definiu as metas estratégicas de ação para que sejam atingidos os 

objetivos do Plano: 

 Melhoria da drenagem e do esgotamento da região. 

 Reurbanização de logradouros públicos. 

 Restauração do casario do Morro da Conceição10. 

 Favela-Bairro no Morro da Providência11. 

 Reabilitação dos seis primeiros armazéns do cais do Porto, destinados a 

galerias, restaurantes, cinemas, exposições, eventos culturais, etc. 

 Reforma de grandes prédios públicos da região, como o Edifício “A Noite”, na 

Praça Mauá (o primeiro “arranha-céu” da cidade). 

 Construção de um complexo de cultura e entretenimento no Píer Mauá e um 

aquário oceânico. 
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 Reestruturar a rede de transporte da Região Portuária, incluindo a 

implantação de quatro linhas do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), abertura 

de ruas de circulação interna, dotadas de calçadas generosas, túneis e 

ciclovias. 

 Despoluir o Canal do Mangue e o Canal da Av Francisco Bicalho. 

 Criação de sete núcleos de desenvolvimento que buscam orientar a 

requalificação das áreas renovadas. Cada uma tem um perfil próprio 

detectado pelos estudos do IPP.  São eles: 

1) Praça Mauá – Núcleo turístico e cultural. 

2) Píer Mauá – Núcleo turístico e cultural. 

3) Cais da Gamboa – Turismo , cultura e entretenimento. 

4) Barão de Tefé – Núcleo comercial, com ênfase no setor de alta tecnologia. 

5) Morro da Saúde  - Núcleo paisagístico, comercial e cultural. 

6) Santo Cristo – Núcleo comercial, com ênfase no setor de energia. 

7) Rodoviária – Núcleo comercial e de serviços. 

O Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro foi 

oficialmente exposto ao público na exposição Porto do Rio, ocorrida no Centro de 

Arquitetura e Urbanismo no Rio de Janeiro, no período entre 18 de dezembro de 2001 e 17 

de fevereiro de 2002. Na ocasião, juntamente com o Plano e como a justificá-lo com 

exemplos internacionais, foram expostas imagens e informações sobre as iniciativas de 

renovação em áreas portuárias das cidades de Belém (Brasil), Baltimore, Barcelona, Boston, 

Buenos Aires, Gênova, Lisboa, Londres e Nova York. 

Como desdobramentos do plano, e com vistas à sua operacionalização, a Prefeitura 

realizou uma ampla pesquisa sócio-econômica nos três bairros da zona portuária que são 

objeto do plano de recuperação. O levantamento ocorreu entre os dias 24 de outubro e 23 

de novembro de 2002. Os resultados foram publicados pelo IPP na revista Rio Estudos No 

99, de abril de 2003. 

A moradia na Área Central como parte da estratégia de reabilitação urbana 

Um ponto central da Prefeitura do Rio para reabilitação de sua porção central e que 

recebeu atenção especial no plano para Região Portuária é o do estímulo à moradia. A área 

em questão encontra-se há décadas em processo de declínio absoluto de sua população o 
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que, sem dúvida, tem contribuído para a sua degeneração. Analisando as ações do poder 

municipal fica evidente que o objetivo é, pelo menos no início do processo, tornar a área 

atraente para as camadas populares (ou, no máximo, a classe média baixa) dada a 

dificuldade para, no curto prazo, oferecer a qualidade urbana demandada pelos setores de 

melhor poder aquisitivo. 

É bom que se diga que iniciativas de pequena escala para estimular a moradia no 

Área Central, particularmente no bairro do Centro, já vêm sendo implementadas há algum 

tempo pela Prefeitura. Desde meados dos anos de 1990 entrou em funcionamento o 

Programa Novas Alternativas, da Secretaria Municipal de Habitação. Ele tem como objetivo 

“formular, propor e estimular a realização de novos projetos habitacionais em áreas 

consolidadas da cidade” (Rio Estudos 105, 2003). 

Apesar dos muitos percalços iniciais e do número pequeno de imóveis renovados ou 

em processo de renovação (48 em meados de 2003), o Programa agregou um importante 

aprendizado para a Prefeitura para efetivar programas desse tipo e tornou-se um modelo 

para programas semelhantes em outras cidades brasileiras. 

No que tange especificamente à Região Portuária, já em janeiro de 1994 a Prefeitura 

encomendou à Cooperativa de Profissionais do Habitat um levantamento de oportunidades 

habitacionais na região. Foram identificados 138 terrenos vazios passíveis de abrigar 

empreendimentos habitacionais viáveis dos pontos de vista econômico e urbanístico. O 

destaque ficou para um terreno no alto do Morro da Saúde, com vista para a Baía de 

Guanabara. Nele a Prefeitura implantou um condomínio residencial com nove blocos de 

apartamentos de dois quartos, com média de 54 m2 cada um. No total são 150 unidades 

com abundante arborização, estacionamento e boa infra-estrutura. 

Tentando mudar o patamar de intervenção a Prefeitura tomou duas iniciativas 

importantes, na esfera do planejamento. A Secretaria Municipal de Habitação criou o 

“Habitar o Centro” para coordenar esforços dos órgãos municipais e demais instituições 

ligados ao tema da promoção do uso habitacional no Centro do Rio. Além de apontar as 

muitas dificuldades para atingir os propósitos para os quais foi criado, o Habitar o Centro 

apontou um conjunto de estratégias para promover a função habitacional no Centro. O 

resultado mais importante até o momento foi o programa “Morando no Centro”, em parceria 

com a Caixa Econômica Federal como agente financiador. As primeiras unidades de prédios 

recuperados foram entregues no início do ano de 2004. 

A segunda iniciativa importante é específica para a Região Portuária, e foi uma 

conseqüência do Plano de Recuperação para a região elaborado em 2001. Sob a gerência 

da Secretaria Municipal de Urbanismo mas com a participação de representantes de 
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múltiplos órgãos municipais, foi criado, no segundo semestre de 2002, um grupo de trabalho 

para avaliar o patrimônio imobiliário dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo.  

Ainda que não estivesse limitado a essa preocupação, um dos resultados do trabalho 

do grupo foi o de identificar um potencial muito grande de retomada da função habitacional, 

revertendo o declínio populacional até aqui verificado. O problema central para se deflagrar 

o processo de renovação (não apenas habitacional) é, sem dúvida, a questão fundiária. O 

grupo de trabalho identificou que a maioria dos imóveis com potencial de renovação 

pertencem a órgãos federais, a maioria ligada à atividade portuária. Tais imóveis 

permanecem vazios, seja em função das restrições da legislação urbanística (com relação à 

qual o grupo propõe várias alterações), seja pela dificuldade dos órgãos públicos (alguns em 

processo de liquidação) em alienar seus bens. 

Entre as sugestões de encaminhamento para desentravar o “nó fundiário” e viabilizar 

o Programa de Recuperação e Revitalização da Região Portuária, uma merece o nosso 

destaque. É a proposta de constituição de uma figura jurídica conhecida como Sociedade de 

Propósitos Específicos (SPE). É a proposta de formar uma Companhia que funcionaria 

como fundo gestor dos imóveis que serão alvo do processo de renovação da área portuária. 

Essa sociedade teria a participação de diversos agentes públicos, que possuam imóveis na 

região portuária e também de entes privados que desejassem participar do Programa. 

Além disso, segundo o Relatório do Grupo de Trabalho (IPP, janeiro de 2003) a SPE 

teria como objetivos principais:  

• atração de investimentos para a realização de empreendimentos geradores de 

renda; 

• criação de fundos imobiliários, quando necessário, para a viabilização de 

empreendimentos de maior vulto, como hotéis, centros comerciais, conjuntos de edificações 

residenciais ou comerciais etc; 

• implantação de redes de infra-estrutura e execução de obras de reurbanização; 

• concessão do direito de superfície de seus imóveis; 

• implantação de empreendimentos imobiliários residenciais, com possibilidade de 

financiamento através da CEF; 

• outras ações que tenham como objetivo a dinamização econômica da Região 

Portuária e do TELEPORTO. 
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A participação da Prefeitura se daria principalmente no aporte de recursos para a 

realização das obras de infra-estrutura e reurbanização, propiciando a valorização das áreas 

beneficiadas e estímulo ao mercado imobiliário. 

Note-se que essa proposta é inspirada em experiências semelhantes ocorridas em 

processos de renovação urbana de outros países, como o de Buenos Aires, onde um 

conjunto de propriedades federais foi repassado para uma empresa mista federal-municipal. 

A entidade leiloou os terrenos e investiu os recursos em infra-estrutura, viabilizando a 

atração de capitais privados. 

Trinta imóveis (entre terrenos e prédios), com uma área total de pouco mais de 

600.000 m², foram identificados como passíveis de formar o patrimônio da SPE. Não houve 

consenso por parte das atuais administrações responsáveis por estes imóveis, quanto à 

viabilidade de disponibilizá-los. Agravou a situação o fato de que um novo grupo político 

chegaria ao poder na esfera federal, o que paralisou os entendimentos sobre a questão. 

Principais ações já implementadas ou em andamento do Plano de Recuperação 
da Zona Portuária 

Apesar do momento preliminar em que se encontra o Plano, a bagagem acumulada 

com as políticas públicas anteriores viabilizaram a realização ou o início de algumas 

propostas do planejamento da Prefeitura para a área em questão. Destacamos as 

seguintes: 

 Reurbanização de vários logradouros públicos. A mais recente foi a Rua Sacadura 

Cabral que, além das obras de infra-estrutura, teve 250 antigos casarões 

recuperados . O projeto levou em conta ainda a implantação futura do Veículo Leve 

sobre Trilhos (VLT): o trajeto previsto para as duas linhas de bondes modernos ficou 

livre, sem a instalação de equipamentos urbanos que um dia precisem ser 

removidos. 

 Recuperação de dezenas de imóveis antigos que passaram a servir de moradia para 

população de baixa renda. 

 Implantação do conjunto residencial do Morro da Saúde com 150 apartamentos. 

 Em agosto de 2004 foi concedida licença para a construção de cinco prédios na 

Presidente Vargas e de oito blocos na Avenida Rodrigues Alves e na Rua da 

Gamboa, com um total de 1.306 apartamentos distribuídos por oito ou 12 andares, 

em terrenos da Rede Ferroviária Federal (RFF). Os empreendimentos contarão com 

mais dois andares destinados a lojas, salas comerciais, garagens e até piscinas e 

quadras de esporte. A previsão é que as obras durem 30 meses. 
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 No dia 20 de janeiro de 2002 a Prefeitura inaugurou o Armazém do Rio, um espaço 

para shows, exposições e eventos culturais com 3.500 m2, capacidade para 5.000 

pessoas e que ocupa um dos armazéns desativados do Porto, o de número 5. O 

armazém 6 também é usado ocasionalmente para apresentação de grupos musicais. 

 Projeto da Vila Olímpica da Gamboa, com 29.000 m2, com o tombamento de dois 

antigos galpões do pátio ferroviário da estação marítima. Prevê-se quadras 

poliesportivas, pista de atletismo, aparelhos de ginástica, ginásio coberto, piscinas e 

área de estacionamento. 

 Projeto em andamento da Cidade do Samba, com o objetivo de abrigar todo o 

material das Escolas de Samba do Carnaval carioca. 

Uma iniciativa que merece destaque: o Museu Guggenheim. 

Fica claro em tudo o que foi exposto acima que falta uma intervenção de grande 

impacto físico para deflagrar de forma mais significativa o processo de renovação da Região 

Portuária carioca. Uma obra que, por si só, seja capaz de dar um grande impulso na 

requalificação da área e que seja símbolo da sua revalorização, a ponto de se transformar 

em um novo marco da cidade.  

O palco para esse ícone já está pronto. Tem 400 metros de extensão e 80 metros de 

largura. Trata-se do píer da Praça Mauá, localizado na junção entre o início do que foi o 

antigo porto da cidade e o ponto zero da avenida que é o centro financeiro do Rio de 

Janeiro, a Av Rio Branco. O píer construído perpendicularmente à linha do litoral, às 

margens da Baía de Guanabara, está há muito sem utilidade e parece esperar apenas a 

escolha da nova jóia que irá ornamentá-lo. 

Uma séria tentativa da Prefeitura foi feita para atingir esse objetivo. Foi o projeto de 

construir uma filial carioca do Museu Guggenheim. Orçado em US$ 200 milhões, o projeto 

arquitetônico ficou a cargo do francês Jean Nouvel (o mesmo que projetou o Instituto do 

Mundo Árabe em Paris). A parceria incluiria o pagamento de US$ 20 milhões pelo 

licenciamento do uso da marca Guggenheim e para fazer parte do circuito de exposições 

que incluiria o acervo do Museu Hermitage de São Petersburgo na Rússia. Só na fase de 

detalhamento do projeto foram gastos US$ 2 milhões. 

Apesar do ponto em que chegaram os entendimentos, houve grande polêmica a 

respeito da obra, principalmente em função dos altos valores envolvidos, que incluíam ainda 

o pagamento de royalties com base em percentual da receita regular do futuro museu. 

Muitos alegaram que o dinheiro seria mais bem empregado na melhoria da rede de museus 

já existentes. 
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Além disso, os críticos do projeto apontaram os riscos de um monumental fracasso 

financeiro, pois o museu só seria viável com uma grande afluência mensal de visitantes 

dispostos a pagar para ver as obras em exposição. A nítida inspiração no caso do 

Guggenheim de Bilbao seria um equívoco, dada a diferença de poder aquisitivo e de 

magnitude do fluxo de turistas entre os que afluem ao País Basco (no caminho de 

importantes fluxos de turismo europeu) e os que visitam o Rio de Janeiro. 

Por tudo isso, várias ações judiciais foram impetradas contra a assinatura do 

contrato, paralisando o processo. A Prefeitura acabou desistindo, pelo menos 

temporariamente, de levar o projeto adiante. Mas ao menos ficou patente o interesse em 

realizar um grande investimento que impulsionasse de vez a renovação da Zona Portuária 

da cidade. A expectativa agora é pelo segundo mandato do Prefeito César Maia, no qual a 

desistência definitiva irá se consubstanciar ou não. 

Conclusão 

As transformações urbanas não se restringem àquelas que acontecem no espaço 

físico. A valorização dos espaços urbanos comporta aspectos subjetivos e o início do 

processo de renovação pode não se refletir de forma significativa no ambiente construído, 

pelo menos em um primeiro momento. 

O processo de reabilitação da Área Central do Rio de Janeiro está começando pela 

refuncionalização dos espaços mais do que pela mudança na sua forma, ainda que isso 

também esteja ocorrendo de forma relativamente modesta. Após pouco mais de duas 

décadas de câmbio na postura do poder público frente ao espaço central da cidade do Rio 

de Janeiro, os sinais de que a região tornou-se um foco crescente de fluxos ligados ao lazer, 

cultura e turismo (inclusive à noite e nos fins de semana) são fortes demais para serem 

ignorados. 

É certo que ainda não há qualquer indício de que um processo de gentrificação 

esteja por se iniciar. Contudo, é provável que o rent gap, de que nos fala Neil Smith, esteja 

se tornando grande o suficiente para que o processo aconteça em um futuro não muito 

distante. Promotores imobiliários têm relatado dificuldades para a renovação física no 

Centro do Rio pois muitos proprietários fixam seus preços a partir de cálculos que 

consideram a expectativa de lucro com as novas atividades que o novo proprietário vai 

implantar. Mas só um detalhado estudo poderia tentar aferir se o rent gap existe ou não na 

área, o que seria muito difícil pois a metodologia que serve para as cidades norte-

americanas não poderia ser automaticamente transplantada para o caso singular do Rio de 

Janeiro. 
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De qualquer modo, fica evidente que o processo de reabilitação da Área Central do 

Rio de Janeiro está em andamento e a iniciativa, até o momento, é quase que 

exclusivamente governamental, principalmente na esfera municipal.  

Fica claro também que o processo enfrenta, até o momento, pelo menos três 

grandes obstáculos: 

1) A falta de articulação entre as esferas de poder público, especialmente a federal 

e municipal. Os avanços obtidos nesse sentido ainda são tímidos e flutuam ao 

sabor das transições de poder nas diferentes esferas, o que é agravado pela 

tradicional falta de continuidade das políticas públicas no Brasil. O governo 

federal ainda não “comprou” a idéia e pouco fez para ajudar a solucionar os 

impasses imobiliários que entravam o processo de renovação. 

2) A falta de recursos é um outro problema sério às intenções da Prefeitura. Com 

exceção do projeto do Guggenheim, nenhum outro de grande envergadura foi 

proposto e isso guarda relação com as limitações orçamentárias do poder 

municipal. Mesmo se considerando que a situação financeira da prefeitura é 

razoavelmente boa, os muitos problemas da metrópole dificultam que grandes 

recursos sejam disponibilizados para a recuperação da Área Central. Questões 

básicas como iluminação, segurança e limpeza urbana adequadas permanecem 

como demandas dos empresários para investirem na região.  

3) Como conseqüência dos problemas mencionados acima, atrair investimentos 

mais significativos do setor imobiliário para o Centro continua sendo o grande 

desafio do programa de recuperação da área. Não que eles não existam. Como 

já foi apontado anteriormente, centros culturais, casas de shows, restaurantes e 

outras atividades vêm estimulando crescentes investimentos. Alguns 

importantes prédios de escritórios foram construídos, seja pela reforma de 

prédios antigos que são dotados de alta tecnologia seja pela construção de 

novas unidades. Contudo, com poucas exceções, os valores envolvidos são 

pequenos e, no setor residencial o investimento é praticamente zero. 

Por tudo isso, a renovação da Área Central carioca está ocorrendo em velocidade 

bem inferior à verificada em países desenvolvidos. Mas o processo é uma realidade e tem 

boas perspectivas de se acelerar nos próximos anos.. 
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1 “By Haussman I mean the practice, which has now become general, of making breaches in the 
working-class quarters of our big cities, particularly in those which are centrally situated, irrespective 
of whether this practice is occasioned by considerations of public health and beautification or by 
demand for big, centrally located business premises or by traffic requirements… No matter how 
different the reasons may be, the result is everywhere the same: the most scandalous alleys and 
lanes disappear to the accompaniment of lavish self-glorifications by the bourgeoisie on account of 
this tremendous success”. 
2 Neil Smith distingue os dois processos entendendo que a gentrificação envolve a reabilitação de 
imóveis já existentes e o redesenvolvimento refere-se à construções totalmente novas em áreas 
centrais decadentes. 
3 A cidade foi fundada originalmente na Urca, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, no ano 
de 1965. Dois anos depois ocorreu a transferência para o sítio definitivo no atual Centro da cidade. 
4 Região Administrativa é uma subdivisão municipal adotada na cidade do Rio de Janeiro com o 
objetivo de facilitar a gestão da cidade. A RA não constitui uma esfera de governo, sendo o 
administrador regional nomeado diretamente pelo prefeito. 
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5 Diversos prédios barrocos, neoclássicos e modernistas situados no Centro do Rio de Janeiro foram 
protegidos pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional desde sua fundação em 1937. Contudo, até 
o final da década de 1970, as edificações ecléticas e art-nouveau não eram reputadas como 
patrimônio arquitetônico, visto que expressavam os princípios das Beaux-Arts, considerados no início 
do movimento moderno como de reduzido valor do ponto de vista artístico. 
6 O IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano, cobrado de todos aqueles que possuem imóveis em 
áreas consideradas como urbanas no Brasil. Na partilha tributária brasileira, a arrecadação e a 
metodologia de cálculo são atribuições das prefeituras. Geralmente, elas estabelecem uma alíquota 
fixa que é cobrada sobre o valor estimado do imóvel calculado a partir do valor do metro quadrado do 
bairro onde ele está situado e da sua área. 
7 O Passeio Público foi o primeiro parque público brasileiro, inaugurado em 1783, em aterro sobre a 
antiga Lagoa do Boqueirão D’Ajuda. Conta com muitas obras de arte, tendo sido totalmente 
reformado no final do século XIX a mando do Imperador Pedro II, que confiou a tarefa ao paisagista 
francês Auguste Glaziou. 
8 O Instituto Pereira Passos é uma autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Urbanismo da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Suas principais funções são as de planejar o desenvolvimento urbano da 
cidade e produzir estatísticas gerenciais e levantamentos cartográficos. 
9 Esse tipo de navio destina-se ao transporte de automóveis já prontos. Eles possuem uma rampa de 
acesso (geralmente na popa) e os carros são estacionados no interior do da embarcação como se 
fosse um grande navio-garagem. No caso do Porto do Rio, a FIAT e a Peugeot-Citroen são as duas 
principais montadoras a se utilizarem das docas para esse fim. 
10 O Morro da Conceição está entre aqueles de ocupação mais antiga da cidade do Rio de Janeiro e é 
uma das poucas áreas que conservaram uma função predominantemente residencial e que 
conseguiram manter-se razoavelmente preservada das intervenções urbanas do século XX. 
11 O Programa Favela-Bairro da Prefeitura do Rio de Janeiro consiste em regularizar os terrenos e 
urbanizar áreas favelizadas da cidade. O Morro da Providência é o maior da Zona Portuária. 
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