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As recentes modificações ocorridas no âmbito do modo de produção, pós-fordista, 

apresentam sua materialização na formação e reestruturação do espaço urbano, assim 

como, nas diversas relações que nele ocorrem constituindo novos lugares, pois, como 

podemos perceber em Carlos: “(...) o processo de urbanização realiza-se como processo 

de reprodução da cidade e da vida na cidade hoje (…) a produção da cidade aparece 

como necessidade da reprodução do capital financeiro (…)” (Carlos, 2010. pág.30)  

Assim como as recentes modificações na divisão internacional do trabalho, na 

lógica de distribuição e multiplicação do capital trazem a tona um processo de [re] 

organização sócio/espacial. Neste momento o eixo principal de acumulação do capital se 

transfere da produção para o lazer/serviços, não obstante disso, as cidades passam a se 

estruturar em função do lazer, transformando seu território em mercadoria, acrescendo 

especulativamente o valor de troca dos solos urbanos. Na tentativa de discorrer sobre 

este assunto o professor Allen J. Scott, teoriza sobre as “Emerging cities of the third 

wave”. 

 O processo citado acima, todavia, não se apresenta de forma simples e 

homogênea, e sim, altamente contraditória, segregadora e complexa. As novas 

tecnologias de comunicação - transportes, comunicações e redes virtuais - assumem um 

papel de grande importância na constituição dos espaços ascendentes e estas inovações, 

atuantes no âmbito da técnica, transformam por completo as relações intra-urbanas.  

 Desta maneira, nota-se a importância de conceitos inerentes ao método como 

forma, função, processo e estrutura, que norteiam e permitem elucidar as possíveis 

causas e/ou modificações apontadas na pesquisa ora em tela, para que seja possível a 

compreensão das modificações ocorridas no solo urbano tal como analisa Santos, (1988) 

. 

 “(...) sempre que a sociedade (…) sofre uma mudança, as 

formas ou objetos geográficos (tanto novos quanto velhos) 

assumem novas funções; a totalidade da mutação cria uma nova 



organização espacial. Em qualquer ponto do tempo o modo de 

funcionamento da estrutura social atribui determinados valores às 

formas(...)” (Santos, 1988. pág.49). 

 

 Neste mesmo trabalho, Santos, define estes instrumentos de análise geográfica 

como: 

 “Forma é o aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais, 

ao arranjo ordenado de objetos, a um padrão. (…) Função  (…) 

sugere uma atividade esperada de uma forma (…) Estrutura implica 

a inter-relação de todas as partes de um todo; o modo de 

organização ou construção. Processo pode ser definido como uma 

ação contígua, desenvolvendo-se em direção a um resultado 

qualquer, implicando conceitos de tempo (continuidade) e mudança. 

(Santos, 1988. pág.50).  

 

 Não menos importantes que estes conceitos, devemos considerar outras 

categorias de análise geográfica como o espaço, o lugar, a identidade e o ordenamento 

territorial. O conceito de espaço perpassa a esfera física ou social quando ambas são 

concebidas de forma individual. Entende-se, então, como espaço, a ligação simbiótica 

entre sistemas de objetos e sistemas de ações, onde estes representam “um conjunto de 

forças produtivas e um sistema de ações que nos dariam um conjunto das relações 

sociais de produção”(Santos, 2006. pág. 39).  

Santos afirma que os sistemas de objetos representam não só “objetos móveis, 

mas também imóveis (…) são tudo o que existe na superfície da Terra, toda herança da 

história natural e todo resultado da ação humana que se objetivou. (…) (Santos, 2006. 

pág. 46).  

 Em contrapartida, os sistemas de ação são resultado das ações humanas, não se 

restringindo a apenas indivíduos, como também, empresas e instituições, logo, para 

Santos:  

 “As ações resultam de necessidades naturais ou criadas. 

Essas necessidades: materiais, imateriais, econômicas, sociais, 

culturais, morais, afetivas é que conduzem o homem a agir e levam 

a funções. Essas funções de uma forma ou de outra, vão 

desembocar nos objetos. Realizadas através de formas sociais, 

elas próprias conduzem à criação e ao uso de objetos, formas 



geográficas (...)” (Santos, 2006. pág. 53) 

 

 A conjunção dos sistemas de ação e de objetos converge no espaço, o qual, torna-

se importante para a análise que segue, pois demonstra que: 

  “(...) Os eventos, as ações, não se geografizam 

indiferentemente. Há, em cada momento, uma relação entre o valor 

da ação e o valor do lugar onde ela se realiza; sem isso, todos os 

lugares teriam o mesmo valor de uso e o mesmo valor de troca, 

valores que não seriam afetados pelo movimento da história. Há 

uma diferença entre dizer que o espaço não é uma causa e negar 

que ele é um fator, um dado. Admitir a “existência” do espaço não é 

ser “geodeterminista” (…) pois o valor do espaço não é 

independente das ações que ele é susceptível de acolher. 

 O espaço geográfico deve ser considerado como algo que 

participa igualmente da condição do social e do físico, um misto, um 

híbrido. (…) (Santos, 2006. pág. 56) 

 Ao sairmos de uma perspectiva mais abrangente que caracteriza o espaço, para 

uma escala menor que valoriza as vivências pessoais de cada individuo, nota-se a 

presença do conceito de lugar, onde fica clara a aproximação dos valores individuais 

socioculturais enfatizando o viver e o habitar, o uso e o consumo, o trabalho e o lazer etc.. 

Logo, o lugar representa construções, estruturas e processos sócio espaciais que 

abarcam determinadas funções por meio de vias materiais e não materiais, pois seja qual 

for o momento da história, o mundo pode ser definido como um conjunto de 

possibilidades, e nesse sentido cada lugar se diferenciar por realizar apenas um feixe 

daquelas possibilidades pré-existentes. 

 Quando se pensa lugar, torna-se necessário considerar, também, o conceito de 

identidade. As práticas cotidianas de um grupo determinam um habitus social 

influenciando na perspectiva que este tem sobre o mundo, perspectiva esta que 

corresponde ao reflexo das praticas e o status do mesmo, caracterizando assim uma 

percepção ímpar de lugar.    

 O capital financeiro, entretanto, têm influenciado e/ou direcionado a construção de 

novos lugares e espaços pelo processo de mercantilização dos solos urbanos, onde estes 

passam a possuir maior valor de troca do que valor de uso, fator que deve-se a 

sobreposição do capital industrial pelo capital financeiro.  

 A partir do momento que temos um conjunto de políticas públicas direcionadas ao 



ordenamento territorial, entram em cena outros atores sociais que objetivam alguns 

pontos da cidade fazendo uso de reformas e requalificações, as quais perpassam a 

esfera da valorização do solo e implementam mecanismos que impedem a permanência 

de classes sociais menos favorecidas nestas regiões, ocasionando a segregação destas. 

  Desta forma, percebe-se no momento do capitalismo atual a edificação de um 

espaço urbano que vêm se adaptando e vencendo as antigas características criadas pela 

transferência das fábricas que outrora se encontravam nos centros urbanos para regiões 

periféricas, assim como a não possibilidade de expansão horizontal, acrescidas da 

proximidade eminente de classes menos abastadas destes locais, causaram a mudança -

ou perda- de função em diversas regiões do mundo, realocando as classes mais ricas 

para os novos subúrbios compostos por luxuosos condomínios, ditando uma nova 

espacialização do capital. 

Neil Smith afirma em seus trabalhos sobre essa temática que os mais importantes 

processos responsáveis pela origem e pela forma da reestruturação urbana podem, 

talvez, ser resumidos nos seguintes itens: 1. a suburbanização e o surgimento de um 

diferencial de renda (rent gap); 2. a desindustrialização das economias capitalistas 

avançadas e o crescimento dos empregos no setor de serviços; 3. a centralização 

espacial da gestão e simultânea descentralização do capital; 4. a queda  na  taxa de  

lucro e os movimentos cíclicos do capital; 5. as mudanças demográficas e nos padrões de 

consumo. 

 Os centros que outrora foram abandonados pelas elites que ali habitavam, dão 

lugar a camadas sociais menos favorecidas, tendendo ao abandono e desvalorização até 

chegar ao ponto em que os residentes destas habitações não consigam arcar com as 

despesas físicas de seus imóveis, promovendo a degradação deles e sua conseqüente 

marginalização.  

 A degradação avança até o ponto das construções perderem seus valores 

comerciais, tornando-se rentáveis para o investimento do capital financeiro e do capital 

fundiário, os quais, em conjunto com o Estado criam mecanismos para retirar a população 

ali residente sem grandes despesas. 

 Nota-se nos últimos anos, a retomada de diversos destes centros por meio do 

movimento de segregação e expulsão das classes menos abastadas que ali residiam, 

dando lugar a uma nova classe média com maiores recursos financeiros. Sergi Martinez i 

Rigol, define este processo como Gentrification, o qual corresponde a um: “(...) processo 

de mudança social urbana, no sentido de que determinadas áreas da cidade são 

transformadas tanto morfológica quanto socialmente (…)”.(Rigol, 2010, pág. 99) 



Sendo assim, “(...) a população com poucos recursos econômicos e culturais é 

expulsa e substituída por uma nova população com maiores recursos econômicos e 

culturais (…)” (Rigol, 2010, pág.100) 

Encontram-se envolvidos neste processo diversos atores sociais, sendo 

destacados principalmente o Estado, os capitais fundiários e financeiros a mídia e 

diversas instituições públicas. Estes exercem e promovem mudanças físicas e atrativos 

em busca de conquistar uma nova classe média, dando início ao processo de 

Gentrification. 

 O Estado atua como responsável pela expulsão das classes sociais menos 

favorecidas, por meio da elevação de impostos e remoção por meio de desapropriações, 

oferecendo posteriormente  obras de infra-estrutura e aparato legal para a valorização da 

área buscado atrair pessoas com maior renda. A injeção de capital por parte do Estado é 

fudamental, pois, assim como afirma Harvey (2004) o Estado atua enquanto agente 

responsável por criar e ordenar mecanismos de urbanização aptos a possibilitar o 

processo de gentrification, sendo responsável pela constante injeção de investimentos, 

sem os quais o processo de gentrification tenderia a findar. 

 Os capitais financeiro e fundiário associados ao imobiliário promovem a construção 

de novas habitações de luxo e reformas em formas pré-existentes. Tal processo pode ser 

marcado pela revitalização urbana ou pela reurbanização. No primeiro caso, nota-se, 

assim como afirma Yázigi, que a revitalização corresponde à “(...) operação que muda a 

função do edifício ou do espaço urbanístico, sem grandes alterações estruturais (...)” 

(Yázigi, 2010, pág. 83). Já o caso da reurbanização, as formas preexistentes não são 

mantidas, de forma a se modificarem não só as funções da região atingida pelo processo, 

como também as formas. 

  A mídia divulga os benefícios e atrativos de morar no novo centro “revitalizado” 

divulgando, não só as ações do Estado, dos capitais financeiro e fundiário, como também, 

as histórias reinventadas por instituições públicas. 

 Observamos neste estagio do processo, a chegada de uma nova classe média, os 

“pioneiros”, jovens estudantes ou artistas atraídos pelas vantagens de morar no centro da 

cidade e pela história mitificada que torna essa região atrativa. Embora estes não 

detenham capital, eles apresentam valores culturais capazes de auxiliar na construção de 

uma nova identidade para a área de gentrification. Neste momento, esta região já 

apresenta grande mudança no seu conteúdo social, novas funções e formas 

caracterizando, em conjunto com o processo, uma nova estrutura, atraindo, então, as 

classes médias, com maior poder aquisitivo, novamente para os centros. 



 Os processos abordados acima, em sua plenitude ou não, estão presentes em 

diversas cidades de países emergentes da América Latina. Desta forma, analisaremos a 

seguir o bairro da Lapa, área central da cidade do Rio de Janeiro, tendo como 

pressupostos do debate o conjunto de conceitos relacionados neste trabalho. (figura 1) 

 

Figura 1 

 

 

Para compreensão do processo de [re] estruturação da Lapa Iremos glosar, a 

priori, as principais características deste bairro, que foi criado recentemente pela Lei 

Municipal n.º 5.407, de 17 de maio de 2012, (figura 2) a partir do projeto de lei nº 

951/2011. A lei ordena o bairro da Lapa a partir da subdivisão do Bairro do Centro, 

pertencente a AP 1, II Região Administrativa da Cidade do Rio de Janeiro. Desta forma, a 

delimitação do bairro, presente no Art. 2º da referida lei, demarca o bairro com os 

seguintes limites:  

Da esquina da Rua Riachuelo (incluída), seguindo pela Rua 

André Cavalcanti - até a Rua do Rezende (incluída), Rua Ubaldino 

do Amaral (incluída), Rua do Senado (incluída) segue até encontrar 

a Rua dos Inválidos (incluída), Rua Visconde do Rio Branco 

(excluída), Rua do Lavradio (incluída), Rua dos Arcos (incluída), 



Fundação Progresso (incluída), Praça Monsenhor Francisco Pinto 

(incluída), Avenida República do Paraguai (incluída), Rua Evaristo 

da Veiga (excluída), Rua das Marrecas (excluída) até a Rua do 

Passeio (excluída), Avenida Luís de Vasconcelos (excluída), até o 

eixo da Rua Mestre Valentim, vai até a esquina com Rua Teixeira de 

Freitas, seguindo pela Avenida Augusto Severo (excluída) até a 

esquina da Rua da Lapa (incluída), Rua da Glória (excluída), Rua 

Conde de  Lages (incluída), Rua Joaquim Silva (incluída), Rua 

Evaristo da Veiga (incluída) até a  Praça Cardeal Câmara (antigo 

Largo dos Pracinhas) (incluída), seguindo pela Rua do Riachuelo 

(incluída) até o ponto de partida, esquina com Rua André Cavalcanti. 

(RIO DE JANEIRO, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 

 

 

A delimitação da área de estudo deste trabalho, entretanto surgiu em meio a 

diversas opções de configurações espaciais, assim como, novas perspectivas geográficas 

se mostram plausíveis para tal feito. Muito embora esta lei tenha sido editada em 2012, a 

Lapa já era considerada antiga região consolidada, no centro da cidade do Rio de 

Janeiro.  Esta área apresenta um passado histórico de imensa relevância cultural. Nela 

observa-se a presença de grande parte da história da cidade do Rio de Janeiro. Os 

inúmeros imóveis tombados revelam sua vocação histórico /cultural.  

De acordo com o Plano Diretor do Município do Rio de Janeiro (2011), o bairro da 

Lapa, está em sua totalidade caracterizado como pertencente à Macrozona de Ocupação 

Controlada. Sendo assim, salienta-se a restrição à intensidade populacional e construtiva, 

dando preferência, durante o processo de renovação urbana, a reconstrução ou 



reconversão de edificações já existentes, viabilizando, estimulando o comércio e serviços 

nas áreas com infra-estrutura suficiente.  

O bairro da Lapa articula-se em consonância com o Artigo 117, do Plano Diretor da 

Cidade do Rio de Janeiro. Desta forma a região citada é caracterizada como um sítio de 

relevante interesse paisagístico e ambiental, pois corresponde a uma das áreas:  

“de domínio público ou privado que, por seus atributos 

naturais, paisagísticos, históricos e culturais, constituam-se em 

referência para a paisagem da Cidade do Rio de Janeiro, sujeitas a 

regime de proteção específico e a intervenções de recuperação 

ambiental, para efeitos de proteção e manutenção de suas 

características:”(RIO DE JANEIRO, 2011).  

Por seus predicados históricos e culturais, representa grande referência para a 

paisagem da Cidade do Rio de Janeiro. Estando sujeito a regime de proteção específico e 

a intervenções de recuperação ambiental, para efeitos de proteção e manutenção de suas 

características.  

Apesar da recente criação do bairro da Lapa, a atuação do Estado com a 

implementação de projetos e leis está presente nesta região a algumas décadas. O marco 

inicial da atuação do Estado, para nossa analise, corresponde a elaboração do Projeto 

“Corredor Cultural” que englobava, além da Lapa, o entorno da Praça Quinze, Saara, 

Largo de São Francisco e Cinelândia. 

 Criado em 1979, o Projeto Corredor Cultural, entrou em vigor após a publicação da 

Lei N.º 506, de janeiro de 1984, instituindo com isto a revitalização da área citada 

subdividindo esta em 3 subzonas: de preservação ambiental, onde deveriam ser 

“mantidas as características arquitetônicas, artísticas e decorativas que compõem o 

conjunto das fachadas e dos telhados dos prédios ali situados”; de reconstituição em que 

seria “permitida a recuperação dos elementos arquitetônicos, artísticos e decorativos que 

anteriormente compunham o conjunto das fachadas e coberturas dos prédios existentes 

na área” e; de renovação urbana em que “qualquer edificação a ser erguida” deveria 

“obedecer a projeto integrado no conjunto arquitetônico ao qual pertence”. Este projeto 

ainda trazia consigo a LEI Nº 158 DE 22 DE ABRIL DE 1980 que concedia a “(...) isenção 

tributária a imóveis situados na área denominada "Corredor Cultural", no centro da 

cidade”. 

 A atuação do Estado, sobretudo, não se limitou apenas a esse projeto, como 

também, prosseguiu com a Quadra da Cultura, Distrito Cultural e o Eu Sou da Lapa, que 



deram continuidade ao processo de [re]estruturação urbana.   

 O Projeto da Quadra da Cultura foi criado nos anos de 1990-1993 durante o 

segundo Governo de Leonel Brizola. Assim como o Corredor Cultural, a Quadra Cultural 

continua com a lógica de preservação do patrimônio histórico, delimitando as áreas 

consideradas como detentoras de “vocação cultural”, privilegiando espaços públicos com 

patrimônios históricos tombados, abrangendo, então a Travessa Mosqueiro, Avenida Mem 

de Sá e as ruas Evaristo da Veiga e Joaquim Silva. Tinha como objetivo valorizar e 

incentivar manifestações culturais, servindo como foco de atrativo para imprensa, 

empresários e consequentemente dos pioneiros citados ateriormente, dando início a uma 

nova perspectiva de Lapa, esta passaria a ser palco de festas, espetáculos e da boêmia. 

 Com o decreto Estadual Nº 26.459 DE 07 DE JUNHO DE 2000 outorgado pelo  

governador Antony Garotinho foi implementado o Projeto Distrito Cultural da Lapa que 

acompanha a, já presente, instalação dos pioneiros, instituindo com isso um novo 

processo para ampliação do projeto da Quadra da Cultura. Processo este que, ao 

contrário do observado na criação do Corredor Cultural, institucionaliza a captação “de 

taxas de ocupação calculadas segundo os preços praticados pelo mercado e/ou autorizar 

a realização de empreendimentos que inclusive justifiquem a alienação ou a cessão de 

uso dos referidos imóveis para atender ao projeto proposto, também considerando os 

preços praticados no mercado”.  

Este projeto abrange uma área maior, que corresponde do ”Largo da Lapa até o 

final da Rua Lavradio incluindo a Travessa do Mosqueira, Avenida Mem de Sá, Rua do 

Riachuelo, Avenida Gomes Freire, Rua dos Arcos, Rua Joaquim Silva, Rua do Resende e 

Rua da Relação”. 

 Observa-se neste momento a atuação do Estado enquanto agente [re]modelador 

do espaço urbano. Através dos mecanismos de cobranças de taxas, auxiliados pelo 

“marketing” e a “colonização” da região pelos pioneiros, nota-se o início de uma nova 

organização sócio espacial, a qual constituí a atração de camadas mais altas da 

sociedade pelo espaço da Lapa. 

 Como último marco de atuação do Estado na [re]construção da Lapa e atração de 

classes sociais mais privilegiadas por esta região, observa-se o Projeto Eu Sou a Lapa 

lançado em 2005, o qual estimula ações residenciais atraindo, então, o capital para 

construção de empreendimentos como a construção do projeto Cores da Lapa. 

 O projeto Cores da Lapa na época de seu lançamento foi tido em manchete do 

jornal Folha de São Paulo online como: “uma mudança significativa em relação ao padrão 

residencial do bairro e oferece área de lazer e arquitetura inspirada no SoHo, em Nova 



York.  

A principal vantagem do bairro é a localização, colado ao Centro e próximo da zona 

Sul da cidade” a expectativa era “de que o lançamento modifique o perfil da Lapa, com a 

oferta de mais serviços. Nos últimos anos, o bairro conseguiu reverter um cenário de 

decadência e se tornar um importante pólo cultural da cidade, mas ainda não tinha sido 

avaliado como opção de moradia para a classe média.” 

(http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u102295.shtml) 

 

 Ao considerarmos a “Lapa” como um território em rede, devemos atentar aos seus 

nós, os quais, por hora não se mostram aparentes, provavelmente alicerçados em redes 

virtuais e de comunicação. A configuração de poder, no entanto, se apresenta de forma 

clara.  

As constantes intervenções públicas na cidade do Rio de Janeiro vem atuando 

como reordenador paisagístico durantes as últimas décadas [re]urbanizando pequenas 

porções de seu solo, reorientando, então, o direcionamento do capital. Temos como 

exemplo claro para tal afirmativa o projeto Rio Cidade Implementado pelo prefeito César 

Maia, o qual buscou segundo Oliveira 2001 “(...) restaurar a imagem da chamada cidade 

maravilhosa consagrada internacionalmente (...)” em algumas áreas pontuais.  

Podemos então observar e constatar que: 

• Os projetos Copa de 2014 e Rio Olímpico redirecionaram investimentos e 

infraestruturas com base em um novo Paradigma Tecnológico para outras áreas da 

cidade (Porto Maravilha, Transcarioca, etc).  

• O “boom” Imobiliário previsto quando da elaboração dos estudos de renovação 

urbana para a Lapa não se concretizou; 

• A relação Urbanização x Favelização continua produzindo novos fluxos “contra 

usos” nos espaços centrais da metrópole, retardando a requalificação projetada 

pelos atores sociais presentes.  

•  O capital comercial privilegiou pontualmente a Lapa gerando microzoneamentos 

que acabam por afetar o planejamento de toda área e acarretam inúmeros conflitos 

sociais; 

• A mudança de conteúdo social em caráter permanente, bem como a construção 

identitária encontram-se em um processo de inércia que não nos possibilita, neste 

momento, precisar seu fim. 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u102295.shtml
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