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Apresentação

O início da década de 1970 marca o começo de um conjunto de transformações na 

sociedade e na economia mundial em que, gradualmente, ocorre a passagem de uma economia 

baseada na produção em massa para uma com base na revolução da informação ou informática. 

Nesse novo contexto, chamado por alguns de pós-fordista, a geração de inovações tecnológicas, 

ou seja, de novos produtos e/ou processos nas atividades produtivas, vem assumindo uma 

centralidade para o desenvolvimento econômico de países e de regiões nunca vista na história. 

Através das inovações consegue-se, de modo mais consistente, maior produtividade, aumento das 

exportações com valor agregado, maiores salários, dentre outros. Porém, os impactos econômicos 

serão mais abrangentes se junto ao surgimento das inovações ocorrer a difusão de tecnologias 

entre empresas, setores e regiões.

Para além da conhecida perspectiva schumpeteriana do empreendedor individual inovador 

(da “destruição criadora”) ou mesmo da grande firma inovadora (da “acumulação criativa”), 

que atuam de forma isolada, na busca de vantagens monopolísticas, muitas vezes efêmeras, os 

processos de inovação acontecem coletivamente e, portanto, dependentes de seus contextos social 

e territorial.1  Uma forma de perceber tal perspectiva está na concepção da hélice tríplice que propõe 

a interação entre universidade, empresa e governo como essencial para as ações de inovar, na 

qual, destacam-se as interdependências entre esses três entes, mas deixando, ao mesmo tempo, a 

necessária independência de cada um deles.2 

Assim, além das empresas privadas, sempre reconhecidas no senso comum, as instituições de 

ensino superior igualmente assumem protagonismo na produção de inovações como depositárias do 

conhecimento científico e tecnológico, fator cada vez mais necessário para as atividades produtivas 

inovadoras. Ademais, enfatiza-se o papel do Estado como apoiador, incentivador e, também, agente 

desses processos. Em relação à última atribuição, alguns falam mesmo de “estado empreendedor”,3  

não ficando, portanto, limitado às intervenções macroeconômicas, para “consertar” o mercado, ou 
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a financiar passivamente projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), mas como realizador de 

ações e políticas arrojadas de incentivo à inovação. A discussão inovação-estado é hoje central não 

somente nos países mais desenvolvidos em termos tecnológicos, como nos Estados Unidos e alguns 

países da Europa Ocidental e da Ásia, mas também no Brasil, como caminho imprescindível para o 

desenvolvimento numa economia semiperiférica.

Contudo, fala-se já da quarta hélice que é a sociedade civil. Uma região ou país para inovar 

precisa ter uma cultura propensa à inovação que traz no seu cerne quatro valores ou atitudes: 

do trabalho bem feito, da criatividade, da confiança na ciência e na tecnologia e da aceitação 

do risco (incerteza no sucesso).4 Por isso, falar na pertinência das inovações sociais (por meio da 

transformação de relações sociais) e institucionais (criação e aperfeiçoamento de convenções sociais, 

valores, regramentos informais e hábitos) como elementos essenciais para o desenvolvimento e a 

difusão de tecnologias.

Nesse contexto estão as grandes cidades, os centros da inovação no passado e agora. Assim, 

contrário ao diligente discurso antiurbano do trânsito caótico, violência, poluição, pobreza e opressão 

das pessoas, a história da humanidade está repleta de exemplos de avanços sociais, culturais, 

científicos e técnicos que ocorreram nas cidades.5 Veja-se, nesse sentido, a contribuição seminal 

de Jane Jacobs quando defendeu as vantagens da diversificação social e econômica encontradas 

nas cidades, onde a aglomeração de indústrias de diferentes ramos e de pessoas (principalmente 

trabalhadores qualificados) favorecia o surgimento de inovações.6 

É nos espaços metropolitanos que ocorre grande parcela das inovações por meio da 

proximidade entre os diversos agentes e atividades de cunho econômico e não econômico. Da 

proximidade, que pode ser de tipos diferentes e não excludentes (físico, cognitivo, organizacional, 

institucional e/ou social), é possível fomentar a cooperação necessária para inovar. Ações 

cooperativas que podem assumir diferentes escalas desde a local até a global, e intermediárias. Na 

local (das cidades), está o “burburinho” ou rumor local (local buzz) em que se dão os contatos face 

a face que proporcionam os fluxos de informações de negócios ou novidades tecnológicas, elevando 

a diversidade de encontros e, por consequência, a transferência de conhecimentos baseada na 

confiança e na reciprocidade.7 Na escala global, os especialistas nos estudos de inovação destacam, 

também, os chamados canais globais (global pipelines), que são formas de contato a distância 

(e-mails, redes sociais virtuais, teleconferências, etc.) geradoras de interações e, a partir disso, de 

inovações. Entre as vantagens de tais contatos estão a obtenção de conhecimentos de fronteira 

oriundos de organizações de padrão mundial nas áreas científicas e tecnológicas, o estabelecimento 

de novas parcerias em áreas complementares à empresa local, dentre outros.8 

A conjugação do rumor local e de canais globais nas cidades depende do grau de coesão 

social existente nelas. Com efeito, o conjunto de organizações de um aglomerado, possuidor de 

rumor local, tem uma maior capacidade de manter um grande número de canais globais e de 

absorver o conhecimento vinculado do que uma empresa sozinha. Essa vantagem do aglomerado de 

firmas relacionadas reflete-se, também, na competência para armazenar localmente conhecimentos 

exteriores e complexos, que permanecem em uma ou mais entidades por um período e, após, 
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podem migrar para outras, ou desenvolver esses conhecimentos conjugados aos locais e, assim, 

gerar novos – uma diversidade (de atores, experiências e ideias) produtora potencial de inovações.

A noção de coesão social torna necessário retomar uma concepção esquecida pelos 

estudiosos do urbano, a do nexo territorial urbano (urban land nexus).9 Pensamento que 

estabelece que a cidade é um grande quebra-cabeça de diferentes usos do solo em competição, 

em que os governos são os responsáveis de acomodá-los e promover as necessárias sinergias entre 

eles para um desenvolvimento social e econômico generalizado. Portanto, cada vez mais, percebe-

-se a relevância da concepção da cidade como ambientes de inovação nos quais todos os lugares 

têm um papel, senão favorecedores da inovação podendo ser impeditivos dela. Por essa razão, 

vale a pena citar o fenômeno do empreendedorismo emergente que aparece nos espaços mais 

improváveis como as favelas, apresentando experiências inovadoras de negócios e de soluções 

aos problemas locais, desde as localizadas em Londres ou Paris até as de Mumbai, Rio de Janeiro 

ou Nairobi.10 Cabe igualmente mencionar as experimentações das tecnópoles,11 que reúnem as 

diversas experiências de planejamento e/ou de promoção de atividades produtivas relacionadas 

a inovações tecnológicas em uma área concentrada, geralmente dentro de cidades, como, por 

exemplo, parques científicos e/ou tecnológicos, cidades científicas, complexos industriais de 

empresas de alta tecnologia, dentre outros.

Entretanto, fica evidente que todo esse quadro referente aos processos de inovação na 

economia das cidades é perpassado por diversas contradições dentro do capitalismo. Dialeticamente, 

as tentativas de melhoramento das condições econômicas de uma região ou país, através da geração 

de inovações, passam por problemas. Um exemplo ilustrativo é o atual debate nos Estados Unidos 

e alguns outros países sobre o papel do Estado. Em um primeiro momento, como incentivador 

da inovação em que são socializados os riscos através do Estado e, sobretudo, as perdas quando 

uma iniciativa não alcança os objetivos (frequente em projetos complexos), e, posteriormente, no 

caso do sucesso de uma iniciativa, quando os ganhos são privatizados por um grupo reduzido de 

empreendedores.

Outro perigo é o de essas experiências territoriais estarem isoladas espacialmente, ou 

seja, as regiões seriam, supostamente, espaços autorreprodutivos com poucos vínculos com o 

restante dos respectivos espaços nacionais, ou com vínculos globais unidirecionais, geralmente, 

caracterizados por relações econômicas com um número reduzido de atores locais.12 Tal crítica, 

certamente, é adequada para diversas experiências de desenvolvimento urbano no Brasil ou em 

muitos outros lugares do mundo, especialmente, aquelas orientadas por estratégias neoliberais 

(dimensão financeira prevalecendo sobre a produtiva), não sendo adequada para outras. Com efeito, 

os impactos (positivos e/ou negativos) econômicos, políticos e sociais advindos de vetores externos 

(investimentos diretos do exterior, instalação de uma fábrica de uma multinacional, políticas setoriais 

nacionais, etc.) sofridos por uma região têm seus efeitos diretamente relacionados à capacidade 

regional de absorção, de adaptação e, mesmo, de rejeição desses vetores. Essa capacidade depende 

da organização local existente para discussão e para deliberação sobre seu destino (governança 

territorial), com suficiente coesão social. Nas experiências regionais relacionadas aos processos 
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de inovação na atividade produtiva, os canais globais estabelecidos com os atores locais são cada 

vez mais relevantes para o desenvolvimento econômico e tecnológico, através do conhecimento 

adquirido por esses agentes e pela sua difusão na região (através do rumor local). Os desafios do 

desenvolvimento nacional passam pelo enfrentamento das questões atinentes à justaposição da 

coesão social, do conhecimento e da inovação nas metrópoles.

O presente número da revista Cadernos Metrópole procura debater parte dessas questões 

no dossiê denominado As metrópoles, coesão social, conhecimento e inovação: os desafios do 
desenvolvimento nacional. O dossiê é formado por três artigos que abrangem parcela importante 

da realidade nacional em diferentes escalas — a Região Metropolitana de São Paulo (Sudeste), a 

cidade do Recife (Nordeste) e a região amazônica (Norte) —, e que têm como característica comum 

apresentar as possibilidades virtuosas do desenvolvimento de inovações no campo econômico e, ao 

mesmo tempo, as armadilhas inscritas nessas experiências.

O artigo Região Metropolitana de São Paulo como centro da inovação do Brasil, de autoria 

de Sandra Lencioni, demonstra a importância dessa metrópole para o desenvolvimento brasileiro na 

esteira dos processos de inovação, tecendo alguns pensamentos sobre a nova relação entre indústria 

inovadora e espaço urbano. Assim, ressaltam-se as universidades e os institutos de pesquisa como 

constituintes essenciais das condições gerais de produção à inovação industrial, no âmbito de 

seus vínculos com o tecido produtivo (empresas), junto com o papel do Estado como fornecedor 

de incentivos à inovação, principalmente, através de políticas públicas federais. Concluindo com a 

constatação de que as diferenciações entre territórios, sobretudo as com base nos processos de 

inovação, não se caracterizam necessariamente em desigualdades que promovam a discriminação 

e a fragmentação socioespacial, e, sim, em possibilidades de relacionamentos inter-regionais 

construtivos e criativos (coesão territorial).

No texto Parques tecnológicos: entre inovação e renda imobiliária no contexto da cidade do 
Recife, de Norma Lacerda e Ana Cristina Fernandes, analisa-se a relevância da dinâmica do mercado 

imobiliário sobre o Porto Digital, parque tecnológico localizado no centro histórico da capital 

pernambucana. As autoras mostram que esse parque vem promovendo a produção de processos de 

inovação nas atividades produtivas da cidade por meio da parceria entre academia (universidades), 

setor privado (empresariado) e governos (municipal, estadual e federal). Ao mesmo tempo, elas 

demonstram, através da análise das rendas imobiliárias envolvidas, que a iniciativa do parque 

provocou a obtenção de lucros rentistas excessivos que pode acabar por retirar o protagonismo da 

inovação produtiva na região.

Encerrando o dossiê, o artigo de Weslley Cantelmo, Carlos Lobo e Ricardo Alexandrino Garcia, 

intitulado Territorialismo e a política de desenvolvimento: estratégias de produção do território no 
Brasil, trabalha com a noção de territorialismo e sua relação com as políticas de desenvolvimento no 

Brasil na lógica de reprodução capitalista. Tratando especificamente do Plano Amazônia Sustentável, 

proposta do governo federal para o desenvolvimento regional da região, os autores apontam, por 

um lado, problemas em relação ao enquadramento dos recursos amazônicos em alguns aspectos 

equivocados à economia competitiva global, o que chamam de “territorialismo capitalista”. E, por 
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outro, elementos positivos no mesmo plano governamental em termos dos processos decisórios 

participativos vinculados a ele com base na cooperação e na solidariedade, e que podem promover a 

criação e o fortalecimento de diferentes territorialidades com enorme potencial de inovação.

Por outra parte, esta edição da revista apresenta mais 10 artigos a respeito de diversas 

outras temáticas, e lugares, que vão desde uma experimentação urbano-industrial em Buenos 

Aires até o impacto da crise financeira europeia em Lisboa, passando por diferentes estudos sobre 

a situação habitacional, demográfica, do mercado de emprego ou de espaços e equipamentos 

públicos, especialmente, das cidades brasileiras.

O artigo de João Seixas, Simone Tulumello, Susana Corvelo e Ana Drago, Dinâmicas 
sociogeográficas e políticas na Área Metropolitana de Lisboa em tempos de crise e de austeridade, 
trata da realidade portuguesa em meio aos impactos da crise econômica europeia ainda vigente e 

às políticas de austeridade relacionadas. Assim, o texto poderia fazer parte do dossiê desta edição 

se o espaço de análise não fosse fora do Brasil, pois aponta a necessidades de atuações no nível das 

metrópoles para responder a crises externas.

Marlon Lima da Silva e Helena Lúcia Zagury Tourinho, no texto O Banco Nacional de Habitação 
e o programa Minha Casa Minha Vida: duas políticas habitacionais e uma mesma lógica locacional, 
analisam de modo comparativo essas duas políticas habitacionais na Região Metropolitana de 

Bélem (Pará). Experiências essas marcadas por importantes processos de segregação.

O artigo Dinâmicas imobiliárias e políticas urbanas no centro de São Paulo: uma discussão 
sobre gentrificação na Mooca, de Michelly Lima Reina e Francisco de Assis Comarú, trabalha com a 

questão da tendência de elitização, ainda inconclusa, dessa região da capital paulista.

Ainda no tema habitacional, no artigo Habitação de interesse social em cenários de 
revalorização urbana: considerações a partir da experiência carioca, João Carlos Carvalhaes dos 

Santos Monteiro examina algumas iniciativas de revalorização do espaço urbano, vinculadas ao 

Programa Novas Alternativas, por meio dos discursos do poder público municipal da cidade do Rio 

de Janeiro.

O artigo Considerações sobre políticas de requalificação das Zeis com participação 
dos habitantes: limites e desafios para as áreas metropolitanas no Brasil, elaborado por Elena 

Tarsi, aborda o tema do gerenciamento dos assentamentos informais nas grandes metrópoles. 

Especificamente, é observado o Plano de Bairro para Nova Constituinte de Salvador (Bahia), uma 

experiência-piloto de políticas públicas para a requalificação de Zeis.

No campo dos estudos demográficos, Amanda Cabette e Tânia Marques Strohaecker, em A 
dinâmica demográfica e a produção do espaço urbano em Porto Alegre/Brasil, exploram a capital 

gaúcha confrontando o fenômeno da transição demográfica com a produção de seu espaço urbano, 

sobretudo à luz de sua dinâmica imobiliária, na última década.

Enquanto Fernando Henrique Neves no, artigo Planejamento de equipamentos urbanos 
comunitários de educação: algumas reflexões, aborda a questão socioespacial e técnica da 

implantação desse tipo de equipamento nas cidades brasileiras, em que se destacam os aspectos da 

garantia da qualidade social e da melhor distribuição espacial das estruturas.
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O texto Construção de espaços públicos em Bogotá e Rio de Janeiro: uma análise comparada 
dos projetos públicos durante a década de 1990, escrito por Ana Marcela Ardila Pinto, apresenta 

uma comparação entre duas importantes metrópoles, uma colombiana e outra brasileira, dos seus 

espaços públicos analisando as intervenções e os investimentos públicos na construção de tais áreas. 

Os modelos surgidos dessas experiências mostram a articulação de agentes oriundos de diferentes 

escalas (da local à global).

Abordando a temática do emprego nas grandes cidades brasileiras, Carolina Rodrigues 

Corrêa e João Eustáquio de Lima, no artigo Determinantes da participação e dos rendimentos dos 
jovens no mercado de trabalho: o caso da Região Metropolitana de Recife, estudam a situação da 

população jovem em termos dos determinantes de empregabilidade e dos rendimentos dos que 

trabalham na metrópole pernambucana, valendo-se do procedimento estatístico de Heckman.

Encerrando esta edição da revista, o artigo de Francisco Sambrizzi, intitulado La huella 
Adriana. Olivetti: conexiones urbanas, sociales y culturales entre Ivrea y Merlo, traz a interessante 

experiência urbana, em Buenos Aires na Argentina, de um empreendimento industrial fortemente 

vinculado à comunidade local, unindo planejamento social e urbano através de realizações 

residenciais, de equipamentos públicos e de atividades culturais e educacionais.

Por fim, os textos reunidos neste número da Cadernos Metrópole, tanto do dossiê como 

dos artigos complementares, compõem uma importante contribuição para o tão necessário debate 

acadêmico e social sobre as metrópoles como espaço concentrador de contradições e problemas da 

sociedade, porém, também, onde podem surgir as soluções dessas questões por meio da criatividade, 

da cooperação e, por conseguinte, da inovação no seu significado mais amplo.

Iván G. Peyré Tartaruga
Organizador
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Região Metropolitana de São Paulo
como centro da inovação do Brasil 

The Metropolitan Region of São Paulo
as an innovation center in Brazil

Sandra Lencioni

Resumo
Aos poucos o conhecimento vem deixando de ser 

coisa do espírito e se transformando em coisa do 

dinheiro. As relações sociais relacionadas ao ato 

de conhecer se submetem, progressivamente, ao 

capital, e a inovação é vista da perspectiva da 

troca e do valor. Essa perspectiva orienta a dis-

cussão que considera a inovação um recurso do 

urbano vista a partir da relação entre indústria 

inovativa e urbano. Isso permite compreender  

por que a região metropolitana de São Paulo é 

o centro da inovação no país. Essa condição sig-

nifi ca um novo elemento de diferenciação social 

e territorial do desenvolvimento brasileiro que 

não pode se traduzir em desigualdade. Diferen-

ças existem, no entanto, não podem se traduzir 

em desigualdades. 

Palavras-chave: conhecimento; inovação; Região 

Metropolitana de São Paulo.  

Abstract
Little by little, knowledge has ceased to be a thing 
related to the spirit and has become a thing related 
to money. The social relations established in the 
act of knowing have been progressively submitted 
to capital, and innovation is being viewed from 
the perspective of exchange and value. Such 
perspective guides this discussion, which considers 
innovation an urban resource, viewed from the 
relationship between the innovative industry and 
the urban dimension. This enables us to understand 
why the metropolitan region of São Paulo is 
the country’s innovation center. This condition 
reveals a new element of social and territorial 
differentiation of the Brazilian development that 
should not reinforce inequality. Differences exist 
and need to be understood; however, they cannot 
be translated as sources of inequalities.

Keywords: knowledge; innovation; Metropolitan 
Region of São Paulo.
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Introdução 

A inovação não é exclusiva da sociedade con-

temporânea e, em termo mais geral, nem mes-

mo o conhecimento, pois esse se constitui co-

mo uma faculdade do humano sendo, portanto, 

inerente ao processo civilizatório. Por meio des-

sa faculdade, é possível identificar e distinguir 

objetos, fatos e processos. De maneira geral, 

conhecer traz a expectativa de poder explicar 

a natureza, de compreender a ação e de qua-

lificar a intervenção sobre o mundo. Conhecer 

é saber e se constitui num ato de criação, de 

descoberta e de invenção. Como criação é po-

tência em ato relativa às artes e à imaginação 

e, como descoberta, é encontro com aquilo 

que estava oculto, é achar, é descobrir o que, 

até então, era desconhecido. Isso significa di-

zer que descobrir é descortinar, é revelar; por 

isso, a descoberta só revela o que já existe. Em 

oposição, a invenção é relativa ao novo, ao que 

não existe e se relaciona ao ato de conceber, de 

imaginar e de criar algo ou ideia original que, 

ainda, não havia sido pensado.  

Criar, descobrir e inventar constituem 

ações do conhecimento humano que são ine-

rentes a todas as sociedades, na medida em 

que são capacidades do humano. Por isso, 

estão presentes desde os primórdios da histó-

ria até os dias atuais, embora nem sempre se 

apresentem da mesma maneira. Hoje em dia, 

que é o momento sobre o qual queremos tecer 

algumas considerações, o conhecimento deixa, 

cada vez mais, de se constituir como coisa do 

espírito, para se colocar, de forma bastante ab-

soluta, como coisa do dinheiro. 

Melhor é lembrar as palavras esclarece-

doras de Jean-François Lyotard que disse:  

o antigo princípio segundo o qual a aqui-
sição do saber é indissolúvel da formação 
do espírito, e mesmo da pessoa, cai e cai-
rá cada vez mais em desuso.  Esta relação 
entre fornecedores e usuários do conheci-
mento e o próprio conhecimento tende e 
tenderá a assumir a forma que os produ-
tores e os consumidores de mercadorias 
têm com estas últimas, ou seja, a forma 
valor. O saber é e será produzido para ser 
vendido, e ele é e será consumido para ser 
valorizado numa nova produção, nos dois 
casos, para ser trocado. (1986, pp. 4-5) 

A forma valor, como Lyotard indica, vem 

historicamente subjugando o conhecimento e 

transfigurando-o. Na mesma medida, as rela-

ções sociais relacionadas ao ato de conhecer 

igualmente se submetem ao capital. Portanto, 

não é de hoje que essa sujeição vem sendo 

tecida amiúde. Mas, é na contemporaneidade 

que essa submissão assume tal magnitude e 

que essa forma subsumida vem se apresen-

tando e se universalizando. Essa captura do 

conhecimento pelo capital se constitui num 

exemplo de como a quantidade pode se trans-

formar em qualidade, no sentido da terceira 

lei da dialética.  De como o capital ao subme-

ter progressivamente o conhecimento às suas 

leis, aprisionando o saber aos imperativos da 

acumu lação, vai deixando no passado a ideia 

do conhecimento como “coisa do espírito” pa-

ra se tornar coisa do “dinheiro”. Mas, não nos 

enganemos, embora haja mudança de “coisa 

do espírito” para  “coisa do dinheiro”, o co-

nhecimento ainda é conhecimento. Tal como a 

água que deixa seu estado líquido e se trans-

forma em vapor, se constituindo como força 

natural capaz de mover as máquinas, o conhe-

cimento capturado pelo capital continua a ser 

conhecimento, mas sob os desígnios do capital 
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ele se apresenta como força social, especifica-

mente como força produtiva. 

Amplia-se historicamente o espectro da 

sujeição ao capital, e o conhecimento é um 

exemplo desse processo. A subjetividade do 

conhecer passa, como nunca antes, a ser apro-

priada pelo capital. Não é à toa e sem sentido 

que emerge, então, a ideia de que estamos vi-

vendo um momento particular do capitalismo. 

Tanto é que as características desse momento 

inspiram nominação nova para a sociedade, 

a de que estamos vivendo uma sociedade do 

conhecimento, posto que o conhecimento se 

constitui como uma potente força social. Em 

suma, o conhecimento se constitui em um sa-

ber subsumido inteiramente ao capital e servin-

do à sua reprodução. 

A inovação, a criação do novo, aparece 

nessa sociedade do conhecimento fortemente 

relacionada à criação de um processo ou de 

um produto, quer seja ele relativo a um bem ou 

a um serviço. Em ambos os casos, a inovação 

apresenta-se vigorosamente inserida no circui-

to de valorização do valor, por isso é que ela é 

vista da perspectiva da troca e do valor. 

Mas, é importante chamar atenção pa-

ra dois pontos. O primeiro, que reitera que a 

inovação, entendida como algo ou ideia nova, 

é constitutiva do processo civilizatório. E, o se-

gundo de que a relação entre inovação e capi-

tal não é nenhuma novidade. O que é novo é 

a forma em que a inovação vem se submeten-

do ao capital, devido à universalização de sua 

condição como força produtiva. Sabemos que 

a invenção da máquina a vapor se constituiu 

em elemento-chave para a produção industrial 

e conviveu com um universo de inovações, 

nem todas elas se apresentando como força 

produtiva do capital. No entanto, hoje em dia, 

qualquer ideia inovadora encontra guarida pa-

ra ser explorada ou para ser examinada como 

potência para o capital. Qualquer ideia nova 

levanta, de imediato, a indagação se ela po-

de ser mercantilizável tornando-se, então, um 

bom negócio. 

A inovação pode ser técnica ou não, 

como também material ou imaterial. Pode-

-se inovar, como dissemos, em produto ou em 

processo, a exemplo das canetas esferográficas 

surgidas na década de 1930 ou do emprego de 

robôs na fabricação do automóvel. Pode-se ino-

var no design de um produto e pode-se inovar 

imaterialmente, a exemplo das vendas on-line 

que se realizam num mundo virtual, constitu-

tivo do real. Portanto, a inovação apresenta-se 

de diversas formas. Muitas até surpreendentes!

Nesse texto reservamos o termo inovação 

para exprimir a inovação subsumida ao capital. 

Dissemos subsumida porque esse termo expri-

me o sentido de estar submetido a algo mais 

amplo; no caso, a inovação está submetida à 

reprodução do capital. Trata-se, evidentemente, 

de uma subsunção real e não apenas formal, 

pois se dá de forma direta, sem mediações. Co-

nhecimento e inovação serão, então, discutidos 

como “coisa do capital”.

Essa perspectiva orienta a discussão que 

considera a inovação como um recurso do ur-

bano relacionado à produção industrial. Nesse 

sentido, tecemos algumas considerações pré-

vias a respeito da íntima relação entre indústria 

e urbano. Em seguida, discutimos a inovação 

produtiva e sua relação com o urbano, numa re-

ferência que destaca São Paulo como o centro 

da inovação produtiva da economia capitalista 

no Brasil. Nas considerações finais defendemos 

a ideia de que as diferenças de conhecimento 

podem não ser sinônimo de desigualdade, mas 
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as diferenças quanto à inovação podem ser. 

Embora o capital integre e inove, contraditoria-

mente ele próprio é fonte de segmentação, de 

desigualdade e de fragmentação socioespacial. 

Inovação produtiva                 
e sua particular relação     
com o urbano 

Na contemporaneidade, as inovações e o co-

nhecimento capturados pelo capital estão pre-

sentes em todas as atividades e em todos os 

lugares e se constituem em elementos impor-

tantes para o avanço das forças produtivas e, 

consequentemente, para a competição interca-

pitalista. Quando o conhecimento está subsu-

mido ao capital, coloca-se em pauta a proble-

mática do conhecimento, da cultura em geral, 

como riqueza patrimonial e a questão da pro-

priedade sobre o que é novo. Dessa condição 

é que deriva uma multiplicação de normativas 

sobre patentes, seja no âmbito dos Estados Na-

cionais, seja no dos organismos supranacionais. 

Um outro ângulo de reflexão importante é o de 

que o conhecimento e a inovação quando aglo-

merados na cidade conformam, por assim dizer, 

configuram uma nova forma de recurso urbano 

e suas presenças constituem patrimônio que 

diferencia as cidades. Uma de suas caracterís-

ticas é de se aglomerarem em metrópoles re-

forçando ainda mais a concentração de ativida-

des. São, indubitavelmente, as metrópoles que 

materializam, de maneira mais exponencial, as 

condições gerais de produção para que se de-

senvolva a inovação, nos termos aqui tratados 

por Lyotard, ou seja, como elemento novo a ser 

consumido para ser valorizado na produção. 

Convém observar que poderíamos falar 

da relação entre criação e urbano, no sentido 

da criação como potência em ato relacionada 

às artes, uma vez que essa tem a capacidade 

possante de requalificar o urbano. Explorar 

o trabalho criativo, discuti-lo como trabalho 

imaterial e relacioná-lo ao uso do território da 

cidade. Essa abordagem, dentre outras, vem 

sendo discutida e, de maneira geral, tem sido 

vista tratada nas discussões sobre cidade cria-

tiva. Nossa opção foi a de enfocar a inovação, 

especificamente, na atividade produtiva, como 

força produtiva e relacioná-la ao urbano, espe-

cificamente vista como um recurso do urbano. 

Justificamos esse ponto de vista dada 

a unidade histórica entre indústria e urbano. 

Falando sobre essa relação, Henri Lefebvre diz 

que a industrialização e a urbanização cons-

tituem um duplo processo (ou um processo 

com dois aspectos) “que se revela cada vez 

mais difícil de ser apreendido, uma vez que a 

industrialização não produz apenas empresas 

(os operários e os diretores de empresas), mas 

sim um conjunto de serviços diversos, centros 

bancários e financeiros, técnicos e políticos” 

(Lefebvre, 1973, p. 17). Cabe lembrar que a ati-

vidade industrial produziu cidades no início do 

processo de industrialização, valendo recordar 

o desenvolvimento de cidades junto às fontes 

de matérias-primas e energia. Posteriormente, 

podendo se liberar desses condicionamentos 

naturais em função da revolução dos transpor-

tes, se aglomerou em cidades impulsionando 

toda sorte de infraestrutura necessária. Uma 

longa história marca a relação entre indústria e 

urbano, mas convém apenas sublinhar: a indús-

tria e o urbano constituem uma unidade que se 

modifica mutualmente pela dinâmica de cada 

um desses processos, o da industrialização e 
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o da urbanização. Se são concordantes em al-

guns aspectos, se divorciam em outros. 

Vamos ter como referência analítica a 

indústria de transformação, como a de mó-

veis, de aparelhos, de máquinas, de alimen-

tos, de aviões, etc., que pode alcançar grande 

mobilidade no território. A indústria extrativa 

não goza dessa liberdade, uma vez que está 

condicionada aos recursos naturais; ou seja, 

só pode haver uma indústria extrativa onde 

há possibilidade de extração de um recurso, a 

exemplo da indústria extrativa mineral, como a 

mineração de ferro ou a de cobre. Enquanto es-

sa indústria está aprisionada ao uso que faz do 

território como recurso natural, a indústria de 

transformação está condicionada por múltiplos 

elementos que historicamente são determina-

dos por inúmeros outros aspectos que podem 

não estar cativos inexoravelmente. Exemplifi-

cando, sabemos que produzir palitos de fósfo-

ros goza de liberdade de localização que não 

se encontra na atividade da extração de ouro. 

Em suma, o que queremos afirmar é que uma 

das principais características da indústria de 

transformação é a de buscar a mobilidade terri-

torial para compensar dificuldades que surgem 

na produção e na concorrência intercapitalista. 

Por isso, se fazem presentes o abre e fecha de 

portas de estabelecimentos industriais, o cres-

cimento, a concentração, a desconcentração ou 

deslocalizações das plantas industriais. Essas 

dinâmicas fazem parte de sua vida, fazem par-

te da indústria de transformação tanto quanto 

a seiva de uma planta.

Se temos um tipo de indústria aprisio-

nado, como a indústria extrativa e um tipo 

de indústria com grandes possiblidades de 

mobilidade,  como a de transformação, há um 

terceiro tipo que, em geral, é esquecido na 

relação com o urbano; talvez, por sua inter-

mitente deslocalização. E o surpreendente é 

que ela constrói, junto com as infraestruturas, 

a materialidade fixa do urbano. Estamos a fa-

lar da complexa indústria da construção civil. 

Essa indústria todo mundo conhece, pois, sal-

vo as tendas nos desertos, os iglus e os abri-

gos assemelhados, em geral as pessoas vivem 

em casas sobre os terrenos ou sobre as águas. 

Diferente dos outros dois tipos de indústrias, a 

indústria da construção não possui um estabe-

lecimento de fabricação fixo, pois cada produto 

construído apodera-se de um lugar específico; 

ocupa, por um tempo, o lugar do produto em 

construção. Em sentido figurado, podemos di-

zer que essa atividade industrial está em todo 

lugar, mas em lugar nenhum. Casas e edifícios 

estão em vários lugares, mas a indústria que os 

produzem não constitui um lugar fixo como o 

estabelecimento fabril. 

Portanto, refletir sobre a relação entre o 

processo de industrialização e o de urbanização 

requer situar de onde estamos a falar. Como 

dito, a indústria extrativa está condicionada e 

aprisionada aos recursos naturais e a da cons-

trução civil por descontinuidade da localização 

da sua produção ocorre em todos os lugares. 

Embora essas duas indústrias permitam distin-

guir os lugares, é a indústria de transformação 

que melhor possibilita analisar a relação entre 

indústria, urbano e inovação. A relação entre 

esses três termos propicia compreender me-

lhor uma faceta do desenvolvimento desigual 

do território, no caso específico desse texto, do 

território brasileiro.



Sandra Lencioni                                                                                            

Cad. Metrop., São Paulo, v. 17, n. 34, pp. 317-328, nov 2015322

Concentração da inovação 
na indústria e no urbano. 
A proeminência da Região 
Metropolitana de São Paulo

Em primeiro lugar, cabe esclarecer melhor o que 

vem a ser inovação quando estamos a falar da 

atividade industrial. Considera-se que há ino-

vação quando ocorre a criação de um produto 

ou de um processo novo. Se não inteiramente 

novo, pelo menos bastante aprimorado. O novo 

pode ser novo para o mercado, mas também é 

inovação quando é novo apenas para uma em-

presa, quando ela adota algo que já existe no 

mercado, mas que no seu âmbito se constitui 

uma inovação. Por exemplo, se uma empresa 

adquire uma máquina nova e com isso ela mu-

da sua forma de produzir, trata-se de inovação. 

Se produz um produto novo, também é inova-

ção e se adota um processo que já existe  no 

mercado, também se trata de inovação. Isso 

significa dizer que as estatísticas sobre a ino-

vação – que ainda são poucas e apenas estão 

em fase inicial de seu desenvolvimento – consi-

deram como inovação o produto ou o processo 

que sejam novos para uma empresa, não preci-

sando ser, necessariamente, um produto ou um 

processo novo no mundo. 

No âmbito da atividade industrial, a ino-

vação não se restringe à produção; ela abrange 

o setor de serviços e o organizacional e a fron-

teira entre essas esferas de atividades muitas 

vezes aparece opaca. Exemplificando, o uso de 

um software, que embora não tenha sido gera-

do numa determinada indústria que o está uti-

lizando, por ser uma novidade do processo pro-

dutivo dessa, é considerado inovação para essa 

indústria que o utiliza. Já o design industrial  

se apenas melhorar o aspecto do produto não 

é considerado inovação, mas se ele implicar 

na produção de um produto novo ou de um 

processo  novo, ou mesmo de um processo 

apenas  aprimorado, é considerado inovação. 

Esses exemplos permitem não só compreender 

como é vista a inovação, mas também perceber 

o sentido dos dados sobre inovação na ativida-

de industrial. 

A preocupação com o lugar onde está 

sendo gerada a inovação tem sido objeto de 

atenção constante dos institutos de pesquisa 

no Brasil. Todavia, devido ao fato de o tema ser 

recente, os dados não apresentam série histó-

rica, e a coleta deles, bem como os recortes 

territoriais não se apresentam homogêneos.  

Um exemplo claro dessa inconstância é o tí-

tulo da pesquisa feita pelo IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2006, 

chamava-se Pesquisa de Inovação Tecnológica. 

Em 2011, Pesquisa de Inovação, a expressar a 

inovação num sentido mais amplo que o tec-

nológico, incorporando, portanto, outras face-

tas da inovação. 

Em pesquisa realizada pelo IPEA – Ins-

tituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 

existiam, em 2000, 72 mil empresas com 10 

ou mais pessoas ocupadas perfazendo um 

total de 5.600.000 trabalhadores. A essas 

empresas correspondia 92% do valor adicio-

nado na indústria e examinando-se o núme-

ro de empresas que haviam feito algum tipo 

de inovação esse não chegava a 2% do to-

tal (Negri e Salerno, 2005). Um percentual, 

portanto, muito baixo. Essa pesquisa revelou 

que foram as grandes empresas que inova-

ram. Inclusive, elas é que haviam apresen-

tado produtividade maior do trabalho.1 Em 

outros termos, foram as maiores empresas 
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as que mais inovaram e as que apresentaram 

maior produtividade do trabalho. 

Os dispêndios realizados nas atividades 

inovadoras foram, em 2011, de R$50.893.385, 

e a incidência desses dispêndios sobre a receita 

líquida de vendas correspondeu a 1,6%.2 Cifra, 

ainda pequena, mas que, ano a ano, se apre-

senta maior. Interessante é que ao se comparar 

as empresas nacionais com as estrangeiras, as 

brasileiras investem 80% mais em P&D do que 

as filiais estrangeiras no Brasil.3 

Os dados a seguir, produzido pelo IBGE, 

reúne indústrias transformadoras e extrativas. 

Portanto, não podem ser diretamente correla-

cionados aos do IPEA, que considera apenas a 

indústria de transformação. Considerando-se 

os 11 primeiros anos do século XXI, houve um 

crescimento de 45% no número de empresas 

inovadoras, o que é bastante ilustrativo. Ou 

seja, quase metade das indústrias implementa-

ram algum tipo de inovação. 

Da perspectiva da distribuição da ativida-

de industrial inovadora no Brasil, em 2011, 1/3 

da indústria inovadora se encontra no território 

paulista, precisamente, 31,3%. Seguem a ele, 

os estados de Minas Gerais (14,1%), Rio Gran-

de do Sul (11,2%), Santa Catarina (8,6%) e Pa-

raná (8,3%), totalizando, os cinco estados do 

Brasil, 73,5%. Isso significa dizer que a indús-

tria inovadora no Brasil se concentra, principal-

mente, em duas regiões brasileiras, a Sudeste e 

a Sul (IBGE/Pintec, 2013).4 

Também, nesses estados é que vamos 

encontrar as indústrias com maior porcenta-

gem de pesquisadores envolvidos em ativida-

des de P&D – Pesquisa & Desenvolvimento. 

Quase metade deles está no Estado de São 

Paulo (46,6%), seguido do Rio Grande do Sul 

(11,5%), de Minas Gerais (11,1%), do Rio de 

Janeiro (8,3%), de Santa Catarina (7,2%) e 

do Paraná (6,6%). O conjunto desses estados, 

todos do sudeste e sul, representa 91,3% dos 

pesquisadores envolvidos em atividades de 

P&D da indústria brasileira. Ou seja, a quase 

totalidade de pesquisadores da indústria envol-

vidos em atividades de P&D no Brasil se con-

centra nas regiões Sudeste e Sul, destacando-

-se o estado de São Paulo (IBGE/Pintec, 2013).

Anos
Número atual
de indústrias

Número total
de indústrias inovadoras

Taxa de Inovação
(%)

2000

2005

2011

72.006

91.054

116.633

22.698

30.378

41.470

31,5

33,4

35,5

Indústria Inovadora no Brasil – 2000-2011

Fonte: IBGE (2003, 2008 e 2013).
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Examinando mais acuradamente o es-

tado de São Paulo, para o ano de 2005 a me-

sorregião denominada metropolitana paulista 

(que engloba além da região metropolitana de 

São Paulo a microrregião de Santos) e a me-

sorregião de Campinas (que se aproxima do 

recorte da região metropolitana de Campinas) 

concentravam 53,2% das indústrias inovado-

ras; precisamente, 49% na de São Paulo e 12% 

na de Campinas (IBGE/Pintec, 2006).5 

Nesse estado paulista. as empresas que 

atribuíram alta importância ao desenvolvi-

mento interno de P&D, em 2003, estão nas 

regiões metropolitanas de São Paulo e Campi-

nas; 27,0% e 26,2% respectivamente (Fapesp, 

2011). E, considerando-se as ocupações em 

CT&I – Ciência, Tecnologia e Inovação – a re-

gião metropolitana de São Paulo e a de Campi-

nas concentram 44,7% e 7,8 % das ocupações, 

respectivamente. (Fapesp, 2011).6 

Em suma, a região metropolitana de São 

Paulo é indubitavelmente o centro da inovação 

do país, seguida da de Campinas. Se do ponto 

de vista da importância que as empresas dão 

ao desenvolvimento interno de P&D, a região 

metropolitana de São Paulo e a de Campinas 

são equivalentes, elas são bastante distintas 

em dois aspectos: a região metropolitana de 

São Paulo concentra muito mais indústrias ino-

vadoras e pessoal ocupado em CT&I que a de 

Campinas. Destaca-se, também, São José dos 

Campos como importante centro de inovação, 

dada a existência da indústria aeronáutica e 

pela presença de várias instituições relaciona-

das ao setor. 

Como observamos anteriormente, uma 

das características da indústria de transfor-

mação é a de ter maior potencial de mobili-

dade no território. Mas, essa característica 

se modifica inteiramente quando se trata de 

uma indústria inovadora. Isso decorre do fato 

de a indústria inovadora exigir determinadas 

condições gerais de produção que não são en-

contradas em todos lugares. Essas condições, 

a exemplo de centros de pesquisa e universi-

dades se constituem fundamentais para a ino-

vação. E, como é sabido, centros de pesquisa 

e universidades de ponta não são encontradas 

em todos os lugares.7 

A indústria inovadora exige determina-

das condições gerais de produção. São condi-

ções específicas, a exemplo da proximidade 

com universidades de pesquisa que poderão 

estabelecer sinergias com ela. E são, também, 

gerais porque não são condições voltadas para 

o atendimento de uma empresa em particular, 

mas para um conjunto delas.  

Estamos a falar do conceito de condição 

geral de produção, conceito esse formulado 

por Marx que guarda relação com o consumo 

produtivo, ou seja, com o consumo relaciona-

do à reprodução dos meios de produção, como 

as estradas ou a energia que são consumidas 

coletivamente.  

Daí o termo geral. Não diríamos o mes-

mo para o consumo de alface numa refeição, 

que é individual e não serve à produção, mas à 

alimentação, portanto se situando na esfera da 

reprodução da força de trabalho.  

Para deixar clara a ideia de condição 

geral de produção, lembremos da energia. 

Historicamente, a energia era produzida pelo 

industrial, tendo, posteriormente, sua produ-

ção transferida para o Estado, como respon-

sabilidade dele. Ao deixar, portanto, de ser 

uma condição particular a ser produzida pe-

lo industrial para ser assumida pelo Estado, 

a energia passou a se constituir como uma 
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condição  geral de produção. A produção da 

energia passou a se constituir como um con-

sumo coletivo, interessando a todas as indús-

trias. Dizendo de outra maneira, a energia 

passou a ser produzida para atender a todas 

as indústrias em geral e não a uma em parti-

cular e é, nesse sentido, que se transformou 

numa condição geral de produção. 

Convém repetir que as condições gerais 

de produção estão relacionadas ao consumo 

coletivo, uma vez que a natureza delas é a de 

ser consumida coletivamente; ou seja, por mais 

de uma indústria. No caso que aqui nos interes-

sa, as condições gerais de produção da indús-

tria inovadora não se encontram em todos os 

lugares, e a presença delas se constitui numa 

particularidade do território. 

As universidades e os institutos de pes-

quisa constituem condições gerais de produção 

imprescindíveis à inovação industrial. Não es-

tamos nos referindo a qualquer universidade, 

mas das de grande porte e intensivas na produ-

ção cientifica, como é o caso da USP – Univer-

sidade de São Paulo – e da Unicamp – Univer-

sidade de Campinas. Também, da Unesp – Uni-

versidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho. E, de maneira mais específica, do ITA – 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica – em São 

José dos Campos. Por meio desse tipo de uni-

versidade e de institutos de pesquisa é que são 

tecidos laços de cooperação e parcerias com 

as indústrias inovadoras, bem como é formado 

pessoal altamente qualificado. Dizendo de ou-

tra maneira, a relação entre universidade e em-

presa no que diz respeito à P&D se desenvolve 

de várias maneiras, a exemplo da formação de 

pessoal altamente qualificado e das parcerias 

entre universidade e empresa no desenvolvi-

mento de ações e práticas. 

A essas condições gerais de produção 

específicas da inovação industrial se acrescem 

aquelas necessárias para unir o processo de 

produção ao de circulação, como as relativas à 

infraestrutura viária e às demais redes que es-

truturam o território, como as redes de comuni-

cação e informação. Desenvolve-se, assim, um 

território que concentra indústrias inovadoras 

no qual se fazem presentes condições gerais de 

produção específicas a essa indústria. 

Também, o Estado por meio das políti-

cas públicas federais tem incentivado a ino-

vação, por intermédio de vários programas. 

Grande parte desses concentra-se no Centro 

Sul do país, como aponta Regina Tunes. Diz 

que analisando o Sibratec – Sistema Brasilei-

ro de Tecnologia – “é notória a enorme con-

centração da instalação de redes temáticas 

de incentivo à inovação no Centro Sul: dos 92 

centros instalados no país até 2009, 62 estão 

concentrados nos estados do Sul e Sudeste 

brasileiro”. Em relação à concessão de crédito 

a projetos de PD&I – Pesquisa, Desenvolvi-

mento e Inovação – e à “capacidade tecnoló-

gica de médias e grandes empresas, os dados 

revelam que em 2009 85% do crédito concedi-

do foi para iniciativas nas regiões Sul e Sudes-

te”. Em relação ao “Programa Inova Brasil... 

os dados regionalizados revelam que mais de 

90% dos mestres e doutores contratados den-

tro desse programa trabalham nas regiões Sul 

e Sudeste” (Tunes, 2014). 

Isso significa dizer que como resultado 

das políticas públicas federais no tocante à 

inovação tem havido concentração da inova-

ção, particularmente no Sudeste e Sul do país. 

Mas, um olhar mais agudo vai revelar que é o 

Estado de São Paulo, precisamente na macro-

metrópole paulista que se concentra a indústria 
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inovadora.  Particularmente, na macrometrópo-

le paulista onde cinco regiões metropolitanas 

figuram: a de São Paulo, a de Campinas, a do 

Vale do Paraíba, a de Sorocaba e a da Baixada 

Santista. Esse é o território que se constitui co-

mo centro da inovação do país. Em especial, a 

região metropolitana de São Paulo. 

Mencionamos como elementos impor-

tantes da concentração da indústria inovadora, 

a concentração de determinadas condições ge-

rais de produção e as políticas públicas. Mas, 

cabe destacar um outro aspecto, a importância 

“das redes de empresas que produzem exper-

tises e conhecimento técnico, concentração 

de recursos e conhecimento (P&D) que im-

pulsionam oportunidades para a inovação...” 

(Feldmann  e Florida, 1994, p. 210). 

E, como último elemento a destacar, vale 

lembrar a importância que tem o contato face a 

face quando a questão envolve uma atividade 

socialmente criativa, como é a inovação, o que 

coloca em xeque a ideia de que com o advento 

da internet teria ocorrido o fim das distâncias 

que dispensaria o contato face a face. Eviden-

temente, a internet possibilitu a dispersão da 

produção, mas não de todas elas. 

Se podemos encontrar, por exemplo, em 

qualquer lugar do estado de São Paulo, ener-

gia para a atividade produtiva industrial, não 

podemos encontrar centros de pesquisa im-

pulsionadores do conhecimento em todos os 

lugares, nem redes de empresas com expertises 

e conhecimento técnico. Isso signfica dizer que 

a tendência é de afirmação de determinados 

pontos do território com aglomeração de ativi-

dades e trabalhadores altamente qualificados 

voltados para o desenvolvimento da inovação. 

A concentração da indústr ia ino-

vadora no Brasil, em especial na região 

metropolitana  de São Paulo e seu entorno, 

coloca uma questão de suma importância: o 

desenvolvimento dessa região como centro 

inovador em contraponto ao desafio de supe-

rar o problema da desiguladade socioespacial 

do território brasileiro.   

Considerações fi nais. 
Diferenças não são, 
necessariamente, 
desigualdades 

Ao se conformar nessa porção do território 

paulista uma região de inovação industrial por 

excelência, se antevê, claramente, que aí resi-

de um novo elemento de diferenciação entre as 

regiões brasileiras, entre, enfim, os lugares. O 

que essa diferença revela é o fato de que a ino-

vação é exigente de condições específicas para 

seu desenvolvimento e que essas condições es-

pecíficas estão aglomeradas territorialmente, 

sendo uma de suas principais particularidades 

a de ser pontual, concentrada no território. 

A concentrações das condições gerais 

necessárias à indústria inovadora não se cons-

titui numa particularidade do Brasil; nos paí-

ses  mais avançados os centros de inovação 

produtiva não se dispersam territorialmente, 

embora nos ricos países possa haver mais de 

um aglomerado inovador. Isso porque uma das 

principais características da inovação indus-

trial é a de ser aglomerativa e concentradora 

territorialmente.  

Como a natureza, que não é igual em 

todos os lugares, mas diversa, a inovação 

produtiva caracteriza de forma social e dife-

rente os territórios; pela sua presença, pela 
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sua ausência, bem como, e sobretudo, pela 

sua intensidade. Por isso, de certa forma, a 

indústria inovadora fragmenta o território, 

mas isso não quer dizer que essa fragmen-

tação se traduza em ruptura absoluta com o 

todo e que esse fragmento se constitua numa 

unidade per se. 

Além dessa observação, é importante 

destacar que a inovação aglomerada no ter-

ritório diferencia os lugares. A diferença, em 

si, não compromete a coesão territorial e nem 

se traduz, necessariamente, em desigualdade. 

Pode se transformar em desigualdade, mas é 

importante deixar claro que a diferença não é 

inerente à desigualdade, como se fosse uma 

consequência natural. Em suma, diferenças 

existem, mas não são sinônimo de desigualda-

des. É nesse plano, no da desigualdade e não 

no da diferença, que se gesta a discriminação. 

Diferentes somos, diferentes são os terri-

tórios, mas ser desigual não é uma consequên-

cia inexorável, ela é antes de tudo, um cons-

tructo social. Todo esforço da sociedade deve 

ser de resistir ao movimento de produção da 

desigualdade. Todo esforço deve ser feito no 

sentido de compreender os processos sociais 

que imprimem diferenças aos territórios, sem 

que com isso cada característica particular se 

transfigure numa fragmentação social e territo-

rial e sem que as diferenças do desenvolvimen-

to brasileiro se traduzam em desigualdades. 

A concentração da inovação em São 

Paulo é um elemento a mais a diferenciar a re-

gião metropolitana e seu entorno do restante 

do país.  Ela difere e caracteriza São Paulo. O 

desafio que se coloca é o de que tal diferença 

acentue, ainda mais, as desigualdades sociais e 

territoriais do país. 

Sandra Lencioni
Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de 
Geografia. São Paulo/SP, Brasil.
slencion@usp.br 

Notas

(1)  Enquanto a produ  vidade do trabalho (calculada segundo a relação entre valor de transformação 
industrial e pessoal ocupado) é de 74,1% nas empresas que inovam e diferenciam produtos, ela 
é de 44,3% nas empresas especializadas em produtos padronizados e de apenas 10% nas que 
não diferenciam produtos e têm produ  vidade melhor (Negri e Salerno, 2005).

(2)  Fonte: IBGE, 2013.

(3)  Essa comparação foi feita segundo o mesmo estado da federação, mesmo porte das empresas e 
com empresas que apresentassem caracterís  cas similares.
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(4)  Os dados se referem ao ano de 2006 e têm como base a RAIS – Relação Anual de Informações, 
Ministério do Trabalho e Emprego.

(5)  Como observamos, o universo de dados apresenta-se bastante heterogêneo, inclusive quanto aos 
recortes territoriais dos dados coletados.

(6)  Os dados se referem ao ano de 2006 e têm como base a RAIS – Relação Anual de Informações, 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

(7)  O conceito de condições gerais de produção tem origem no pensamento de Marx. Ao tratar da 
maquinaria e da indústria Marx faz algumas observações a respeito dessa ideia, fazendo alguns 
apontamentos (Marx: [1867] (1984). 
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Parques tecnológicos:
entre inovação e renda imobiliária
no contexto da cidade do Recife

Technology parks: between innovation
and real estate rents in the context of Recife, Brazil

Norma Lacerda
Ana Cristina Fernandes

Resumo
Em geral, parques tecnológicos são implantados 

em espaços virtuosos de integração competitiva. 

É o caso do Porto Digital, situado no Centro His-

tórico do Recife (CHR) – mais especifi camente no 

Bairro do Recife – e lançado no ano 2000, pelo 

Governo do Estado de Pernambuco. Para recep-

cioná-lo, investimentos em  infraestruturas vêm, 

desde então, sendo realizados pelo setor público 

e imóveis vem sendo recuperados tanto por este 

setor quanto pela esfera privada. Ademais, para 

atrair as empresas, incentivos fi nanceiros e fi scais 

foram e continuam sendo ofertados. Todo esse 

aparato de recepção/atração vem significando 

mudanças na dinâmica espacial do mercado imo-

biliário no CHR, bem como nos preços nele pra-

ticado. Frente a tais evidências, o presente arti-

go tem como objetivo verifi car a importância do 

componente imobiliário do Projeto Porto Digital, 
inibindo a criação de mecanismos capazes de re-

cuperar a mais valia social proveniente da valori-

zação imobiliária.

Palavras-chave: parques tecnológicos; inovação; 

rendas imobiliárias; centros históricos; Recife, Bra-

sil; Porto Digital.

Abstract

Technology parks are generally implemented in 
order to turn its location into a competitive space 
integrated into the global knowledge economy. This 
is the case of Porto Digital, launched in 2000 by the 
Government of the State of Pernambuco and located 
in the Historic Center of Recife, Northeastern Brazil. 
Investments in infrastructure have been made by 
the public sector since then, and old buildings have 
been refurbished both by this sector and by the 
private sphere. Furthermore, fiscal and financial 
incentives have been given by the local government 
to attract fi rms to the park. Altogether, this process 
has led to changes in the spatial dynamics of the 
Historic Center’s land market, more precisely within 
the so-called Bairro do Recife, where Porto Digital 
is located.  In light of these evidences, the present 
paper aims at investigating the extent to which the 
real state component was an important feature to 
the development of the Porto Digital Project, by 
means of creating mechanisms that prevent the 
recovery of the social surplus value produced by 
land valuation.

Keywords: technology parks; innovation; real 
estate rents; historic centers; Recife, Brazil; Porto 
Digital.
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A renda não é uma imperfeição do mercado: ela é, ao contrário, 
a consequência de um mercado de capitais “puro e perfeito”, 
no sentido dos economistas, ou seja, um mercado de capital que 
oferece a cada detentor de capital – inclusive aos herdeiros menos 
capazes – o rendimento mais elevado e diversificado possível na 
economia nacional ou mesmo mundial. Existe, por certo, algo de 
surpreendente nessa noção de renda produzida por um capital e no 
fato de que o detentor seja capaz de obtê-la sem trabalhar. (Piketty, 
2014, p. 413)

Introduzindo o debate

É por demais conhecido o caráter cíclico da 

produção de riqueza no capitalismo, expresso 

em recorrentes crises que alcançam por vezes 

proporções sistêmicas (Harvey, 1984; Arrighi,  

1997), cujo enfrentamento pode levar à cons-

trução de novos paradigmas tecnológicos e 

mercados, como argumentou Schumpeter  

(1997), referindo-se às grandes ondas de 

Kondratieff  (Freeman e Soete, 1997). A saída 

à crise por meio do progresso técnico, há mui-

to observada por Karl Marx (1890), definiria 

posições vantajosas de firmas sobre outras na 

concorrência capitalista, bem como a inserção 

diferenciada das economias nacionais na divi-

são internacional do trabalho. Dominar com-

petências inovativas seria, ao lado da dispo-

nibilidade de capital, elemento essencial para 

a riqueza das nações. Desenvolvidos seriam, 

assim, como argumenta Furtado (2008), os 

países que dispusessem de tais competências, 

pois seriam capazes de identificar problemas 

e produzir soluções com vistas ao desenvol-

vimento de novos produtos e mercados, ao 

invés de importar tecnologias já difundidas a 

partir dos países do centro dinâmico da eco-

nomia mundo. Ao final, o progresso técnico 

expressaria  aspecto de relevância decisiva pa-

ra a soberania e para atenuar a desigualdade 

entre as nações, conclui o autor. 

À medida que cresce a influência de tais 

ideias, a agenda governamental, especialmen-

te em economias menos desenvolvidas, passa 

a incorporar a temática na forma de políticas 

públicas voltadas para reduzir o atraso tecno-

lógico diante do centro dinâmico. Redução do 

atraso tecnológico poderia ser alcançado, en-

tre outras estratégias, por meio da oferta de 

um conjunto de elementos favoráveis ao de-

senvolvimento de inovações, concentrados em 

um determinado ponto no espaço, visto que o 

processo de inovação teria um caráter coletivo, 

cumulativo, interativo e não linear (Fernandes 

e Lima, 2006), favorecido pela proximidade 

geográfica e pelo "burburinho" próprio das 

grandes concentrações de agentes de compe-

tências variadas e complementares de que se 

nutre tal processo (Storper e Venables, 2005). 

A concepção de parque tecnológico e sua espe-

tacular popularização mundo afora nasce deste 

raciocínio, particularmente suscitado a partir 

da observação de fenômenos como o Vale do 

Silício, no bojo da crise capitalista precipitada 

pelos choques do petróleo na segunda metade 

dos anos 1970 (Swyngedouw, 1992). 



Parques tecnológicos

Cad. Metrop., São Paulo, v. 17, n. 34, pp. 329-354, nov 2015 331

Não surpreende a extensiva difusão da 

definição adotada pela International Associa-

tion of Science and Techological Parks (IASP) 

para tais parques: um complexo de atividades 

de pesquisa e desenvolvimento e de serviços 

de base científico-tecnológica, cuja função é 

fornecer um ambiente propício para o desen-

volvimento dessas atividades a empresas ino-

vadoras, facilitando a circulação de informação 

e conhecimento e a cooperação entre elas e 

instituições de ciência e tecnologia e, dessa 

forma, sua atuação como promotores da ino-

vação. Os parques são compreendidos, assim, 

como equipamentos que favorecem a interação 

social necessária para o desenvolvimento de 

novas tecnologias a partir da reunião de com-

petências em áreas de conhecimento comple-

mentares em situação de proximidade geográ-

fica, em que pese o avanço das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). 

A difusão de tais ideias atingiu marcas 

impressionantes, expressas no grande número 

de iniciativas associadas à IASP em todos os 

continentes, nos congressos que a associação 

promove anualmente, nas instituições nacio-

nais a ela vinculadas, nas estratégias de po-

líticas públicas formuladas e implementadas 

internacionalmente, assim como no debate 

acadêmico acerca de parques tecnológicos na 

perspectiva de diversas áreas de conhecimen-

to, como registram Phillimore e Joseph (2003), 

Castells e Hall (1994), Massey et al. (1992) e 

Vedovello et al. (2006), entre outros. Sendo a 

inovação o insumo propulsor do progresso 

tecnológico e do crescimento econômico, a 

promoção de habilidades de aprendizagem e a 

produção de conhecimento são tomadas como 

decisivas no desenho desses parques. Não sur-

preende que tais valores tenham atravessado a 

política pública mais específica de ciência, tec-

nologia e inovação (CT&I) para atingir também 

a política urbana, igualmente na escala global, 

a qual os absorve na forma de conceitos tais 

como “cidade do conhecimento”, entendida 

como aquela “cujo sucesso econômico é impul-

sionado pelo conhecimento e que tem uma ele-

vada qualidade de vida” (Dvir, 2006). O fim do 

milênio assiste, assim, a inúmeras tentativas de 

reproduzir a trajetória californiana, em planos 

de CT&I assim como em planos urbanísticos e 

projetos de renovação urbana mundo afora, 

particularmente em países e regiões onde a 

formação econômica havia gerado entraves ao 

desenvolvimento de competências inovativas, 

como é o caso de economias de origem colo-

nial e escravagista, como a pernambucana ba-

seada na cana de açúcar.

Como demonstrava Furtado, desde sua 

obra clássica Formação Econômica do Bra-

sil (1958), o complexo açucareiro tem uma 

rara capacidade de permanência através do 

tempo, apesar da redução de sua taxa de re-

torno. Nesse contexto econômico-territorial, a 

passagem para atividades mais intensivas em 

conhecimento, próprias deste novo paradigma, 

enfrenta barreiras consideráveis, proporcionais 

aos desafios associados ao desenvolvimento 

de atividades inovativas por meio de parques 

tecnológicos. Reunir os elementos necessários 

para seu funcionamento satisfatório e sua efe-

tiva articulação com o tecido produtivo onde 

estão localizados requer esforços de longo pra-

zo nada triviais, e vigilante estratégia capaz de 

proporcionar resultados em termos de criação 

e consolidação de empresas competitivas nes-

se novo padrão de concorrência baseado em 

conhecimento e inovação. O projeto do Porto 

Digital em Recife se inscreve neste desafio.
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Por outro lado, mesmo em países e 

regiões  mais desenvolvidos, não se implantam 

tais estruturas em qualquer espaço. Em ge-

ral, os parques tecnológicos se localizam nas 

grandes cidades, por serem esses elementos, 

por excelência, de integração com o sistema 

econômico global. Ao mesmo tempo, as gran-

des cidades oferecem oportunidades em ter-

mos de disponibilidade de sítios históricos, os 

quais, embora decadentes, compreendem um 

conjunto valioso de equipamentos, edificações 

e infraestruturas urbanas que podem ser con-

vertidas ao novo uso, conferindo aos parques 

um “charme” adicional, atraente aos atores 

envolvidos. Tal conversão não se faz, entre-

tanto, sem investimentos públicos de variadas 

fontes para suprir a lista de novas infraestru-

turas (particular mente a oferta de rede digital), 

a recuperação de antigas, a requalificação de 

edificações e a construção dos requisitos em 

termos de serviços de apoio às atividades ino-

vativas das empresas, entre outros aspectos, 

com inevitáveis repercussões sobre a dinâmica 

imobiliária local. 

Nessa perspectiva, o foco na elevação 

de competências inovativas em que se baseia 

a estratégia dos parques tecnológicos e o efei-

to em termos de dinamização imobiliária são 

duas  faces da mesma moeda. O parque esti-

mula a criação de novas atividades em um sí-

tio até então decadente, onde se torna enfim 

possível a retomada do crescimento das rendas 

imobiliárias. Os parques seriam simultanea-

mente, então, veículos de dinamização de ati-

vidades inovativas e imobiliárias. Tal fenômeno 

não poderia ser diferente no caso do Porto 

Digital, situado no Centro Histórico do Recife 

(CHR), mais precisamente no Bairro do Recife. 

Os investimentos nas infraestruturas urbanas e 

na recuperação dos imóveis ali localizados vêm 

significando mudanças na dinâmica espacial 

do mercado imobiliário desse centro, bem co-

mo nos preços nele praticados. Essas mudanças 

vêm imprimindo uma nova Divisão Econômica 

e Social do Espaço (Dese),1 nos termos utiliza-

dos por Alain Lipietz (1974) que permitem le-

vantar questões quanto à apropriação privada 

das rendas imobiliárias proporcionadas por 

meio dos investimentos públicos sem os quais 

os parques não se concretizam.

No caso de sítios históricos, como os 

bens imobiliários, na sua quase totalidade, são 

vendidos com seu suporte (o terreno), a ren-

da fundiária exprime-se no preço de mercado 

das edificações. Trata-se de um mercado, onde 

proprietários de bens produzidos em épocas 

diferentes concorrem entre si. Sendo assim, o 

preço corrente dos imóveis descola-se do seu 

preço de produção original, fazendo surgir o 

que Topalov (1984) denominou renda imobi-

liária, entendida como um tipo particular da 

categoria geral de renda de monopólio. Esta 

renda depende das condições de circulação 

do bem imobiliário, dependentes notadamente 

da sua localização (monopólio locacional). Tais 

condições permitem que o preço de mercado 

não mantenha relação com o preço ou custo 

de produção. “É o caso notadamente quando a 

mercadoria – com uma determinada qualida-

de – não é livremente reproduzível pelo capi-

tal” (Topalov, 1984) e o preço é fixado de acor-

do com o poder aquisitivo da demanda. 

Importa registrar que essa renda não 

depende, como é o caso dos imóveis localiza-

dos fora dos limites dos centros históricos, do 

volume de capital susceptível de ser aplicado 

no terreno, uma vez que o coeficiente de apro-

veitamento desses centros é, em geral, único.  
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Depende, sim, das políticas de intervenção 

nessas localidades. A atuação, do poder públi-

co – mediante dotação de infraestruturas e de 

incentivos financeiros e fiscais a certos tipos de 

empreendimentos – tem se configurado como 

uma “tática de validação social da produção 

monopolista do espaço” (Lipietz, 1974, apud 

Abramo, 1995, p. 531). Essa tática, em suas li-

nhas essenciais, significa a validação social da 

apropriação privada de uma mais valia social.

Pesquisa recente sobre o funcionamento 

do mercado imobiliário no CHR2 mostrou que 

este Centro – formado, além do Bairro do Re-

cife, pelos Bairros de Santo Antônio, São José e 

Boa Vista – é composto por diversos submerca-

dos imobiliários, sendo um deles o do Bairro do 

Recife à conta das suas funções de abrigar em-

presas de TIC (atividades de produção), além 

de atividades de turismo e lazer (atividades de 

consumo). A mencionada pesquisa evidenciou 

que, no período 2008-2013, esse Bairro – uma 

ilha – conheceu uma valorização imobiliária 

superior à média dos imóveis habitacionais 

novos localizados nas metrópoles brasileiras e 

mostrou que, provavelmente, a valorização tem 

representado um constrangimento à instalação 

de novos empreendimentos de TIC, impulsio-

nando-os a se localizar em outros bairros cen-

trais da Cidade do Recife, onde os preços imo-

biliários não evoluíram nas mesmas proporções 

dos desse bairro (Lacerda e Anjos, 2015).

Diante dessas constatações, este artigo 

tem como objetivo verificar em que medida 

o componente imobiliário foi decisivo para a 

instalação do Projeto Porto Digital, inibindo a 

criação de mecanismos capazes de recuperar 

a mais valia social – traduzida em rendas imo-

biliárias – impulsionada pelos investimentos 

públicos em infraestrutura e recuperação dos 

bens imóveis, assim como incentivos financei-

ros e fiscais concedidos pelo poder público pa-

ra sua implantação e expansão.

O argumento será desenvolvido em três 

etapas. Na primeira, comenta-se brevemente a 

história do Recife, notadamente a do seu cen-

tro histórico, com ênfase na do Bairro do Recife. 

Na segunda, apresenta-se o contexto em que 

se deu a implantação do parque, salientando-

-se que sua concepção envolveu um compo-

nente imobiliário associado à sua instalação e 

expansão territorial. Na terceira, mostra-se a 

forte valorização dos bens imobiliários (2008-

2013), ocorrida no aludido bairro, em confron-

to com os demais bairros do CHR. Finalmente, 

conclui-se que, até o presente momento, ne-

nhum mecanismo de controle da apropriação 

privada dos ganhos imobiliários propiciados 

pela ação do poder público, decorrentes dessa 

valorização, foi ao menos cogitado.

Breve histórico do Bairro      
do Recife no contexto do CHR

No século XVI, Olinda era o centro da Capitânia 

de Pernambuco. Todavia a saída para o mar lo-

calizava-se ao sul, onde um ancoradouro natu-

ral, formado por arrecifes, servia de porto. Sua 

mais importante função era a exportação do 

açúcar produzido nos engenhos que ocupavam 

as várzeas dos rios Capibaribe e Beberibe. Em 

decorrência dessa atividade portuária surgiu 

um povoado na Ilha do Recife então conhecida 

como Povoação dos Arrecifes ou Ribeira Mari-

nha do Arrecifes, hoje Bairro do Recife.

De 1630 até 1645, como se sabe, a 

Capitania de Pernambuco foi ocupada por 
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holandeses  que passaram a imprimir um 

caráter  mais urbano ao processo de coloniza-

ção. O governo holandês, assim que se insta-

lou no Recife, iniciou melhoramentos no porto 

e implantou um plano urbanístico que expan-

dia a ocupação para a Ilha de Santo Antônio, 

com a preocupação de ligar essa e a Ilha do 

Recife e a “banda” da Boa Vista, “criando 

então, assim,  novas ruas sobre o rio, as duas 

pontes” (Menezes, 1999, p. 218). Com isso, a 

Cidade Maurícia – sob o comando do Conde 

Maurício  de Nassau – foi se constituindo nos 

moldes holandeses.   

A expulsão dos flamengos deixou dispo-

nível um patrimônio imobiliário cuja identifi-

cação e destinação foi arrolada pelo Provedor 

da Fazenda de Sua Majestade, resultando no 

Inventário dos prédios edificados ou repara-

dos pelos holandeses na cidade do Recife até 

1654 – publicado pela primeira vez em 1839. O 

precioso documento oferece uma dimensão da 

importância das transações imobiliárias, pois 

muitas das casas, logo após a ocupação holan-

desa, foram ora vendidas, ora alugadas. Não 

sem fundamento, o historiador Dênis Bernardes 

argumenta que

A ideia segundo a qual um mercado fun-
diário apareceu muito tardiamente no 
Brasil e que era suficiente, desde o início, 
que o colono recém-chegado ocupasse 
a terra e a declarasse sua propriedade, 
não é senão uma idealização histórica e 
exprime um total desconhecimento das 
diferenciações sociais preexistentes a de-
limitar a extensão do Novo Mundo. (1987, 
p. 27)

A proporção dessa terra ocupada por 

usos urbanos em terras hoje compreendi-

das como recifenses era restrita. Os bairros 

habitados  eram unicamente as Ilhas do Recife 

e Santo Antônio (essa última compreendendo 

hoje os bairros de Santo Antônio e São José).  

Essa situação, com algumas modificações, co-

mo a ocupação de uma parte do Bairro da Boa 

Vista, perdurou até a metade do século XIX. 

Ademais, a produção imobiliária de habitação 

não respondia, desde então, às necessidades 

das camadas mais pobres, formada por homens 

livres. Assim, no “Recife colonial e holandês, 

os mocambos já penetravam as áreas de man-

gue” (Bezerra, 1965, p. 33).   

A expulsão dos holandeses é um impor-

tante marco para o protagonismo das edifica-

ções religiosas, notadamente no Bairro de San-

to Antônio, significando uma ampliação da pro-

priedade imobiliária da Igreja Católica nessa 

localidade. Seus membros eram desde o início 

agentes importantes na vida política. Mas, no 

âmbito da Igreja Católica, a grande proprietá-

ria fundiária viria a ser a Santa Casa da Miseri-

córdia,3 provavelmente a maior proprietária de 

imóveis no Bairro do Recife. 

Acrescente-se que outras fortunas co-

loniais também foram se expandindo. Funda-

mentavam-se não somente na propriedade de 

terras agrícolas ou de estabelecimentos desti-

nados à criação de animais, mas também sobre 

investimentos na construção de habitações, de 

entrepostos e de locais administrativos locali-

zados no núcleo urbano. Esses investimentos 

criavam oportunidades de ganhos fundiários e 

imobiliários que se realizavam graças, sobretu-

do, à locação. 

Supõe-se que nesse período esses ga-

nhos já assumiam um caráter de monopólio. 

Por um lado, o mercado de terras era um privi-

légio de alguns proprietários. Essa situação era 

agravada pela penúria de solo urbano à conta 
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das condições topográficas do sítio. A cidade 

do Recife se localiza em uma planície de alu-

vião, circundada por colinas, “constituída de 

ilhas, penínsulas, alagados, mangues e paúis, 

envolvidos pelos braços d’água dos rios que, 

rompendo passagem através da cinta sedimen-

tar das colinas, se espraiam remansosos pela 

planície inundável, como a descreve Josué de 

Castro (1948, p. 16). Parte considerável do ter-

ritório da cidade se assenta sobre baixios fre-

quente e facilmente alagáveis. Por outro lado, 

a extensão das terras agrícolas no entorno da 

cidade representava um entrave a sua recon-

versão urbana (Lacerda, 1993). Em todo caso, 

embora o padrão de acumulação mercantil da 

grande plantation (segundo Caio Prado Junior 

(1979), produção em larga escala de produtos 

exóticos para exportação baseada em traba-

lho escravo) derivasse fundamentalmente do 

complexo açucareiro, pouco dependente de 

formações urbanas, a constituição do siste-

ma rentista ainda no alvorecer da economia 

pernambucana demonstrava que desde muito 

cedo a acumulação de rendas imobiliárias foi 

engendrada no Recife, contribuindo inclusive 

para a reprodução do sistema colonial.

Conquanto o Bairro do Recife, no início 

do século XX, concentrasse o comércio açu-

careiro e as grandes firmas importadoras, era 

visto como um espaço degradado. Diante de 

realidades distintas – degradação e importân-

cia econômica –, esse bairro foi contemplado, 

no âmbito do projeto nacional de moderniza-

ção do País, no início dos anos 1900, recebendo 

melhorias na sua infraestrutura portuária (Pro-

jeto de Melhoramentos do Porto do Recife) e 

sanitária (Plano de Saneamento do Recife, de 

autoria de Saturnino de Brito). Esses planos 

criaram, segundo Lubambo (ibid, p. 99), “uma 

necessidade justificada para se introduzirem 

modificações urbanas na área”. Nelas se fun-

damentou o Plano de Reforma do Bairro do 

Recife,  que propôs e viabilizou um grande nú-

mero de desapropriações de terrenos, visando 

ao alargamento de avenidas no Bairro, e à im-

plantação de outras. Isso tudo “para corrigir a 

falta de salubridade e incrementar a comunica-

ção no interior do antigo traçado” (Reynaldo, 

1998, p. 107).

Os lotes deveriam ser vendidos prefe-

rencialmente aos ex-proprietários, o que não 

aconteceu – nem poderia acontecer – adiante 

da valorização imobiliária: os adquirentes eram 

importantes companhias comerciais e, sobre-

tudo, financeiras, a exemplo do London and 

Brazilian Bank e do Banco do Recife. Com a Re-

forma, o Bairro do Recife, que abrigava 13.204 

habitantes, em 1910, passou a acolher apenas 

5.146, em 1913 (Lubambo, 1991). Assumia ele 

novas funções, deixando para o bairro de San-

to Antônio a função administrativa (Palácio do 

Governo, Fórum, Quartel...), cultural (Teatro 

Santa Isabel) e religiosa, além da habitacional. 

Enquanto esses dois bairros perdem protago-

nismo na atividade residencial, São José con-

solida-se como bairro comercial e popular, en-

quanto o da Boa Vista se confirma como lugar 

de moradia das classes média e alta. Os mais 

pobres se instalam nas áreas alagadas, pro-

duzindo solo com seus mocambos e palafitas 

(Souza e Falcão Neto, 1985).

O Bairro de Santo Antônio conheceu sua 

primeira intervenção em 1938, na Avenida Gua-

rarapes. Tratava-se de um projeto urbanístico, 

que propunha não apenas o alargamento da 

via, mas também a volumetria do seu entorno.  

A segunda (a partir de 1950) – contemplando, 

além desse bairro, também o de São José –, 
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visou à abertura da Avenida Dantas Barreto e 

teve caráter unicamente viário.4 A terceira vol-

tou-se para a legislação urbanística de 1953, 

que definiu a possível volumetria para o bair-

ro, a partir de um zoneamento da área central 

(correspondente à intensa ocupação e vertica-

lização). O ponto comum a esses três tipos de 

intervenção foi a valorização imobiliária do CHR 

que acarretaram (Lacerda e Anjos, 2015). 

Embora o Serviço do Patrimônio Histó-

rico e Artístico Nacional (Sphan) agisse desde 

1937, tendo tombado várias igrejas, só a partir 

de 1946 foi iniciada uma atuação mais efeti-

va de proteção em articulação com o governo 

municipal. Constitui um marco dessa articula-

ção o Plano de Gabaritos dos Bairros de Santo 

Antônio e São José (1965). O Plano negava a 

verticalidade proposta pela normativa de 1953, 

com implicações no nível de aproveitamento 

construtivo dos terrenos na área central (Santo 

Antônio e São José), o que deve ter tido impac-

tos negativos, em termos de valorização imobi-

liária dessa área central. O processo seria agra-

vado com o Plano de Preservação dos Sítios 

Históricos do Recife (1979), por meio do qual 

seriam institucionalizados 31 sítios históricos, 

entre eles os da área central do Recife. Tal nor-

mativa vigorou até 1996, quando foi promulga-

da uma nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

ainda em vigor, incorporando as determinações 

do Plano de Preservação. 

O grande impacto, porém, em termos de 

depreciação imobiliária, ocorreu quando o CHR 

foi retirado da agenda da promoção de com-

pra e venda de imóveis novos, estimulada, a 

partir do início da década de 1970, pelo Banco 

Nacional da Habitação (BNH). Inicia-se, desde 

então, uma nova dinâmica espacial no Recife, 

alavancando um processo de descentralização 

das atividades “nobres”, que se situavam no 

CRH, notadamente em direção ao novo vetor 

de crescimento urbano em que passa a se cons-

tituir o bairro de Boa Viagem com a instalação 

do Shopping Center Recife, no início da década 

seguinte. Daí para frente, parte importante dos 

antigos moradores do CHR passou a acompa-

nhar a dinâmica espacial do setor imobiliário. 

Os anos 1970 testemunharam o cres-

cimento dos investimentos industriais, incen-

tivados pela Sudene, dirigidos ao Estado de 

Pernambuco. Com a crise do modelo desenvol-

vimentista no país como um todo, na década 

seguinte, a trajetória da economia pernambu-

cana sofreu profunda inflexão, puxada para 

baixo pelo crescimento negativo da indústria 

de transformação e pela longa estagnação do 

complexo açucareiro (Lima, Sicsú e Padilha, 

2007). Em contrapartida, ocorreu o crescimento 

da importância relativa da construção civil na 

economia estadual e, com ela, a consolidação 

do setor imobiliário que havia se estruturado 

como segmento econômico institucionalizado 

na década anterior, aproveitando-se dos instru-

mentos disponibilizados pelo Sistema Financei-

ro da Habitação. A valorização rentista fundiá-

ria foi crescentemente assumindo – de braços 

dados com a valorização financeira alimentada 

pelo regime de inflação elevada – uma posição 

central na economia pernambucana e na pro-

dução do espaço na cidade do Recife.

A década de 1990 testemunhou a conti-

nuação da estagnação da economia estadual,  

embora grandes mudanças tenham sido ob-

servadas com a implementação do Plano 

Real  e a abertura comercial promovidas pela 

associação do Governo Federal ao chamado 

Consenso de Washington. As baixas taxas de 

crescimento da economia não foram alteradas 
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satisfatoriamente  com o ingresso do país na ló-

gica de acumulação globalizada mantendo ele-

vadas as taxas de desemprego, o que motiva di-

versos governos locais a aderir ao chamado mo-

delo de planejamento estratégico de cidades, 

ou city marketing, com vistas à atração de em-

presas. A criação de novos postos de trabalho 

oferecia os argumentos para justificar a concen-

tração dos investimentos públicos em poucas e 

seletivas áreas da cidade, superando-se de vez 

o planejamento compreensivo que ainda encon-

trava eco na academia e nas equipes  técnicas 

de gestão das cidades (Fernandes, 2001). 

Nesse contexto, o Governo do Estado 

de Pernambuco, em parceria com a Prefeitura 

do Recife, elegeu o Bairro do Recife como um 

dos territórios de atração de investidores. Em 

1992, foi elaborado o Plano de Revitalização 

do Bairro do Recife, com o objetivo de torná-lo 

um centro regional de serviços modernos, de 

comércio, de lazer e de cultura, para a popula-

ção da cidade, e um centro de atração turística 

nacional e internacional. Os esforços iniciais 

concentraram-se em atividades como bares e 

restaurantes. Todavia, a partir do final da déca-

da de 1990, algumas dessas atividades fecha-

ram suas portas, na medida em que não existia 

demanda gerada por outras atividades, no pró-

prio bairro. As estratégias do Plano de Revitali-

zação são então revistas a partir das oportuni-

dades proporcionadas pela iniciativa conjunta 

de acadêmicos, gestores públicos e iniciativa 

privada reunidos em torno da implantação de 

um parque tecnológico na cidade. Expressão 

aclamada da chamada nova economia baseada 

em segmentos criativos e de futuro “próprios” 

da acumulação globalizada, o Projeto Porto 

Digital (2000) deu partida a um novo ciclo de 

valorização rentista no Bairro do Recife.

Porto Digital: origem,      
lógica econômica                    
e contexto territorial

Segundo informações disponibilizadas em sua 

página eletrônica, o Porto Digital resulta da ar-

ticulação entre membros da academia, empre-

sários e governo com vistas a “criar uma polí-

tica pública para o setor de Tecnologia da In-

formação e Comunicação (TIC) que interligasse 

atores, empresas e organizações que até então 

agiam de forma independente e isolada” (…), 

“aproveitar uma região atrativa para a inova-

ção e estimular mudanças econômicas e sociais 

para gerar mais riqueza, emprego e renda no 

Estado de Pernambuco” (www.portodigital.

org). Sediado no Bairro do Recife, a ilha onde 

se localizou o núcleo urbano original, o par-

que foi concretizado oficialmente no ano 2000, 

quando também foi criado seu órgão gestor (o 

Núcleo de Gestão do Porto Digital – NGPD), 

após investimento da ordem de R$33 milhões 

do Governo do Estado “para implementação 

de infraestrutura e condições necessárias para 

a sua operação”, voltada à criação de “um am-

biente propício à inovação e melhoria da com-

petitividade das empresas, além de atrair gran-

des empresas e investidores para o Porto Digi-

tal” (http://www.portodigital.org). A iniciativa 

contou também com apoio da Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep), por meio do primei-

ro edital de parques tecnológicos (Edital Finep 

04/2002, Chamada Parques Tecnológicos, cujos 

projetos aprovados incluíram os parques de Be-

lo Horizonte, Campinas e Florianópolis, além do 

de Recife). Do conjunto de investimentos rea-

lizados, resultou um espaço dotado de “8 km 

de fibra ótica de alto rendimento (performance)  
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instalados e 26 km de dutos, tornando a re-

gião uma das mais modernas do país”, segun-

do a Prefeitura do Recife (http://www2.recife.

pe.gov.br/programa-e-projetos/incentivo-fiscal-

-as-empresas-do-porto digital/).

O parque tecnológico compreende atual-

mente 255 “empresas embarcadas”, além de 

um conjunto de instituições dos setores de TIC 

e da chamada Economia Criativa.5 Embarcadas 

são chamadas as empresas que, por se locali-

zarem na ilha, gozam de incentivo fiscal muni-

cipal específico, a redução de 5% para 2% do 

ISS,6 sendo esse um fator não desprezível para a 

atratividade locacional do Bairro do Recife. Vale 

mencionar que se encontram também localiza-

das nesse bairro as sedes de alguns órgãos go-

vernamentais parceiros do Porto Digital: as Se-

cretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Ino-

vação e de Desenvolvimento Econômico, bem 

como a Prefeitura do Recife. Referindo-se às 

empresas, o NGPD calcula que empreguem cer-

ca de 7.100 profissionais qualificados, 500 dos 

quais empreendedores, e que seu faturamento  

tenha ultrapassado a marca de um bilhão de 

reais  nos últimos três anos, a partir de contratos 

de prestação de serviços firmados com clientes 

locais e de fora do Estado, sendo que esses últi-

mos representariam 65% do total.

Os 255 empreendimentos ocupam 

uma área de 50.000m2. A meta é chegar a 

150.000m2. Desses, aproximadamente, 20.000 

m2 estão a caminho, oferecendo 10 novos es-

paços e significando um investimento da or-

dem de 73 milhões de reais (Tabela 1), incluin-

do apoio à implantação de iniciativas da Eco-

nomia Criativa. Segundo seu diretor presidente, 

foi delimitado um raio de atuação ao redor do 

Bairro do Recife, uma vez que o “adensamento 

é essencial para fomentar um cenário de inova-

ção” (Diário de Pernambuco, 2015). Esse raio 

inclui, além dos bairros do Recife, os de San-

to Antônio, Santo Amaro (localizado na outra 

margem do Rio Capibaribe, fora do perímetro 

do CHR) e São José. Esse último não consta na 

referida Tabela, provavelmente porque será ob-

jeto de investimento a médio e longo prazos.   

Imóveis a serem recuperados Área RS (mil)

Bairro do Recife
1. Moeda 50
2. Porto Mídia 1
3. Porto Mídia 2
4. Empresarial 213
5. Empresarial 169
6. Empresarial Marquês do Recife
7. Empresarial 181
8. Núcleo de Gestão e cinema

Bairro de Santo Antônio
9. Diário de Pernambuco

Bairro de Santo Amaro
10. Jump

13860
2200
1600
1600
1000
1100
5000
1000

360

5000
5000

1000
1000

41300
6000
6000
3700
2800
2800
7000

12000
1000

11000
1100

20000
2000

Tabela 1 – Expansão do Porto Digital
Imóveis a serem recuperados (2015-2017)

Fonte: Diário de Pernambuco, 1/2/2015.
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Com a recente expansão da área coberta 

pelos incentivos fiscais municipais propiciados 

às empresas “embarcadas” no bairro de San-

to Amaro (mais precisamente no quadrilátero 

indicado na Figura 1), um dos quatro bairros 

pioneiros de expansão do núcleo inicial urbano, 

além dos bairros de Santo Antônio, São José e 

Boa Vista, a área total do parque alcançará 149 

hectares, segundo o NGPD. 

O Porto Digital resulta assim de uma 

operação concertada envolvendo as esferas 

pública, privada e acadêmica, típica daquelas 

defendidas pela visão da chamada hélice tripla 

(Etzkowitz et al., 2007), com foco no setor de 

tecnologia da informação. Ao mesmo tempo, 

constitui-se inegavelmente em uma operação 

de requalificação urbana na qual pode-se iden-

tificar inspirações no exemplo de Barcelona, 

retratado por Compans (2001). A área escolhi-

da para a localização do parque tecnológico, o 

Bairro do Recife, atravessava visível decadência 

em razão da combinação de longa estagnação 

da economia pernambucana e desenvolvimen-

to de um novo distrito de negócios (business 

district) no Bairro de Boa Viagem, que impulsio-

nou a emigração de inúmeros estabelecimen-

tos da ilha. O patrimônio histórico e o ambiente 

construído em geral acompanhavam a desva-

lorização fundiária imposta pela decadência 

do antigo business district. Acompanhando 

Figura 1 – Bairro do Recife e quadrilátero do Bairro de Santo Amaro

Fonte: www.portodigital.org.
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trajetória semelhante, o Bairro de Santo Amaro 

testemunhou a intensa crise que abateu as pe-

quenas e médias indústrias de capital local que 

ali se concentravam até meados do século XX, 

deixando ociosa uma considerável massa de 

armazéns e edificações de uso comercial, além 

de pequenos remanescentes de antigas vilas 

operárias. Ambos os bairros propiciavam ingre-

dientes valiosos a uma operação urbana ambi-

ciosa baseada na promessa da combinação de 

requalificação urbana de um rico sítio histórico 

decadente, e de requalificação da economia 

estadual para um setor moderno e tecnologi-

camente dinâmico, capaz de propiciar oportu-

nidades de negócio para os jovens profissionais 

bem formados pela informática da UFPE.7  

O componente imobiliário do projeto não 

ocupou lugar secundário na visão do parque, 

como explicitado pelo NGPD em sua descrição 

do Bairro do Recife: “região, antes degradada 

e de pouca importância para a economia lo-

cal, vem sendo requalificada de forma acele-

rada em termos urbanísticos, imobiliários e de 

recupe ração do patrimônio histórico edificado. 

Desde a fundação do Porto Digital, já foram 

mais de 50 mil metros quadrados de imóveis 

históricos restaurados em toda a extensão ter-

ritorial do parque tecnológico”.

Compreende-se que o Porto Digital con-

seguiu desenvolver, a partir da credibilidade 

construída em torno de sua imagem de compe-

tência (expressa em diversos prêmios recebidos 

nacionalmente), um ambiente favorável ao em-

preendedorismo e à inovação numa economia 

com claros sinais de envelhecimento e estagna-

ção, como era até muito recentemente a eco-

nomia pernambucana, antes dos investimentos 

industriais públicos e privados de grande porte 

realizados no estado nos últimos dez anos. Ao 

mesmo tempo, fica evidente que esse ambien-

te resulta de um processo cumulativo que não 

prescinde da participação de atores do setor 

público, incluindo altos escalões do Governo 

Estadual e da Prefeitura do Recife, organismos 

internacionais de financiamento (como o BID) 

e nacionais de fomento à pesquisa (como o 

CNPq e a Finep), docentes e pesquisadores das 

universidades públicas locais, bem como gran-

des empresas e multinacionais do setor de TIC, 

atraídas pela Lei de Informática.

Entretanto, em que pese a trajetória exi-

tosa expressa na página eletrônica do Porto Di-

gital, os limites ao desenvolvimento do parque 

estão colocados menos pela eventual ausên-

cia de algum elemento específico ao seu bom 

funcionamento (presença de universidades 

ou centros de pesquisa, empresas inovadoras, 

instituições financeiras, organismos públicos 

e não-governamentais de apoio à pesquisa e 

à transferência de conhecimento, pessoal de 

alta qualificação, concentração e proximidade 

entre agentes diversos e complementares ne-

cessários ao processo inovativo), e mais pelas 

dificuldades concretas impostas ao desenvol-

vimento de um ambiente econômico dinâmi-

co e inovador decorrentes de uma formação 

econômico-territorial baseada em importação 

de tecnologia utilizada por setores tradicionais 

e de baixa produtividade, operados por força 

de trabalho de baixos salários e escolaridade 

sofrível, como estas observadas na periferia 

da periferia do capitalismo globalizado. Neste 

contexto, não é pequeno o risco de os coadju-

vantes efeitos rentistas de tal iniciativa8 rouba-

rem o papel de protagonista às virtuosas – mas 

árduas – competências inovativas, explodindo 

o preço da terra como resultado não só da pro-

cura por espaço pelas empresas de TIC, mas do 
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canto da sedutora sereia que puxa gestores e 

“empresas embarcadas” para longe do inova-

dor porto seguro.

Bairro do Recife: valorização 
imobiliária diferenciada

Embora, no início, os preços imobiliários fos-

sem relativamente baixos, as empresas tiveram 

que enfrentar os elevados custos da recupera-

ção dos prédios antigos, além dos desafios de 

atender às normas estabelecidas pelo Iphan 

(Papo-cabeça com Guilherme Calheiros e Chi-

co Saboya, 2013). No entanto, considerando-se 

a valorização imobiliária (a ser abordada mais 

adiante) vivenciada pelo bairro, notadamente 

no período de 2008-2013, é provável que ela 

seja mais do que “suficiente para equilibrar 

o jogo”, sem contabilizar o aludido incentivo 

fiscal de longo prazo. A gestão pública foi e, 

provavelmente, continuará a ser pressionada, 

de forma a sujeitar-se aos critérios de renta-

bilidade, definidos pelas empresas localizadas 

no Bairro do Recife, incluindo a apropriação de 

rendas imobiliárias. 

Acresce que o Projeto Porto Novo, inter-

venção urbana no Cais do Porto, em implan-

tação desde 2012, pretende – por meio da 

recupe ração dos seus oito antigos armazéns 

e da dotação de infraestruturas – integrar 

lojas,  bares e restaurantes, escritórios, cine-

mas, museu, centro de convenções e terminal 

marítimo  de passageiros. Vem sendo viabili-

zado mediante  recursos públicos e parcerias 

público-privadas. 9  

Apesar dos investimentos em ativida-

des voltadas para o turismo em curso, o Porto 

Digital continua sendo um dos carros-chefes 

do processo de recuperação do Bairro. Pro-

vavelmente, à conta da valorização dos seus 

imóveis, uma nova área, no Bairro de Santo 

Amaro, foi escolhida para a localização de no-

vas empresas, como já mencionado. Além des-

sa, assiste-se a um movimento de localização 

também em direção ao Bairro de Santo Antô-

nio, traduzido pelo recente anúncio (novembro 

de 2014) da instalação de atividades do Porto 

Digital na então sede do jornal Diário de Per-

nambuco e no antigo prédio do Instituto de 

Administração Financeira da Previdência e As-

sistência Social – Iapas (Empresarial Marquês 

do Recife, na Tabela 1), ambos disponibiliza-

dos pelo Governo Estadual.

Quanto aos demais bairros do CHR, con-

tinuaram afastados da agenda do setor pú-

blico. Boa parte dos territórios dos bairros de 

Santo Antônio, São José e Boa Vista continua 

degradada. A partir da segunda metade dos 

anos 2000, eles ingressaram num processo de 

redescoberta por parte do setor privado. Tal re-

descoberta tem sido mais evidente em Santo 

Antônio, respondendo pela emergência de um 

polo educacional, com ênfase em atividades 

universitárias privadas, estimuladas pela políti-

ca federal voltada para a educação superior. To-

davia, tem-se irradiado, embora de forma ainda 

tímida, pelos bairros de São José e da Boa Vis-

ta. De modo espontâneo e esparso, pequenas 

e grandes empresas passaram a investir na 

recupe ração de imóveis.

Depreende-se da análise acima que o 

CHR está longe de ser homogêneo. Ao con-

trário, é formado por diversas partes, iden-

tificadas pelos vários níveis de qualidade das 

edificações e do espaço público, assim como 

pelas respectivas funcionalidades (áreas de 
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TIC, de lazer e turismo, educação, comércio es-

pecializado e residência, entre outras), o que 

assinala uma divisão econômica e social do 

espaço (Dese), nos termos utilizados por Alain 

Lipietz (1974). Funcionalidades que vêm sendo 

alteradas conforme as expectativas dos agen-

tes imobiliários e econômicos em relação a 

eventuais novos usos e demandas em proces-

samento, sob estímulo de políticas públicas, 

como a que impulsionou a reocupação da ilha 

do Recife Antigo, como parece indicar a análi-

se a seguir. 

Com base nos dados do Imposto sobre 

a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, da Pre-

feitura da Cidade do Recife (Tabela 2), é pos-

sível constatar o comportamento diferencia-

do da valorização imobiliária no território do 

Porto Digital, o Bairro do Recife Antigo. Uma 

comparação entre os diversos bairros do CHR 

proporciona uma leitura peculiar da dinâmica 

espacial desse mercado.10 

O mercado habitacional praticamente 

inexiste nos Bairros do Recife e de Santo Antô-

nio. Das 56 transações de compra e venda rea-

lizadas no Bairro do Recife, apenas uma cor-

respondeu a residência. Das 482 referentes ao 

Bairro de Santo Antônio (entre 2008 e 2013), 

tão somente 13 concerniam a habitação. Aí, 

parte substancial das transações ocorreu em 

2013 (103, sem computar as realizadas nos 

meses de novembro e dezembro desse ano), 

como resultado da aceleração dos investimen-

tos privados em recuperação de imóveis, para 

fins educacionais. Iniciado na segunda metade 

do ano 2000, o processo, “coordenado” pelo 

setor empresarial de ensino superior vem oca-

sionando a transformação desse bairro, com 

implicações na Dese do CHR.

Tabela 2 – Imóveis Transacionados Mediante Compra e Venda por Ano 
CRH (2008-2013)[1]

Fonte: Apud Lacerda e Anjos (2015). Transações de Compra e Venda ITBI/PCR.
[1] Dados referentes aos imóveis com ITBI regularizado entre janeiro de 2008 e outubro de 2013.

Uso Bairros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Recife

São José

Santo Antônio

Boa Vista

Sub-total

8

12

72

81

173

9

16

65

67

157

5

18

84

84

191

13

24

71

58

166

13

19

74

71

177

7

12

103

55

177

55

101

469

416

1041

Recife

São José

Santo Antônio

Boa Vista

Sub-total

0

5

1

96

102

0

5

4

85

94

0

9

2

90

101

1

15

6

90

112

0

40

0

90

130

0

22

0

57

79

1

96

13

508

618

Total 275 251 292 278 307 256 1659
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A Tabela 3 permite aprofundar a análise 

da dinâmica espacial no CHR, no tanto em que 

mostra a relação entre o número total de en-

dereços (residência, comércio e serviços), em 

cada bairro (perfazendo 11.498 endereços) e a 

quantidade de transações de compra e venda, 

conforme o uso (totalizando 1.659 unidades). 

Verifica-se que, desse estoque, 14,43% foram 

transacionados, tendo ocorrido a maior dinâ-

mica no Bairro de Santo Antônio, onde, nos 

últimos seis anos, foram comprados 482 esta-

belecimentos, o equivalente a 32,79% do total 

dos endereços. Essa dinâmica relativamente 

alta explica-se pelo aludido processo de atra-

ção de investimentos privados, sobretudo no 

que se refere a serviços educacionais (ensino 

superior). Dos endereços comerciais e de ser-

viços, 38,29% foram vendidos, nesse bairro, 

enquanto apenas 5,31% do estoque residen-

cial foram comprados. Importa evidenciar que 

esse é um bairro de tradição comercial muito 

antiga que, em curto espaço de tempo, a partir 

da expansão do setor no Bairro de Boa Viagem 

desde a inauguração do Shopping Center Reci-

fe, como mencionado, vem se transformando 

em bairro essencialmente de serviços, ritmo de 

mudança que será ainda mais acelerado com 

a adaptação da antiga sede do Diário de Per-

nambuco para a instalação de atividades do 

Porto Digital.

Em contrapartida, a relação entre o 

número de endereços existentes nos demais 

bairros e o total das respectivas transações 

foi apenas de 13,56% na Boa Vista, 8,48% no 

Recife e 7,71% em São José. Na Boa Vista, da 

quantidade relativamente alta de transações 

de compra e venda (924), no período, foram 

negociados 9,98% do seu estoque habitacio-

nal e 24,16% do estoque comercial e de servi-

ços. Maior, portanto, tem sido a dinâmica das 

transações relativas a essas duas últimas ativi-

dades. O que não surpreende em vista do uso 

predominantemente comercial desses bairros 

na história da cidade.

Tabela 3 – Centro Histórico do Recife: Transações de Compra e Venda – ITBI
(2008-2013)[1]

 Fonte: Apud Lacerda e Anjos (2015). Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (IBGE, 2010);
            Transações de Compra e Venda ITBI/PCR.
[1] Dados referentes aos imóveis com ITBI regularizado, entre janeiro de 2008 e outubro de 2013.
[2] Foram excluídas do universo as edifi cações caracterizadas como “em construção”.

Área de 
estudo

Total Residencial Comercial / Serviços

Nº
Endereços (1)

Vendidos
(2008-2013) (2)

Nº
Endereços (1)

Vendidos
(2008-2013) (2)

Nº
Endereços (1)

Vendidos
(2008-2013) (2)

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Boa Vista

Recife

Santo Antônio

São José

6812

660

1470

2556

100

100

100

100

924

56

482

197

13,56

8,48

32,79

7,71

5090

218

245

978

100

100

100

100

508

1

13

96

9,98

0,46

5,31

9,82

1722

442

1225

1578

100

100

100

100

416

55

469

101

24,16

12,44

38,29

6,40

Total 11498 100 1659 14,43 6531 100 618 9,46 4967 100 1041 20,96
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Quanto ao Bairro do Recife – onde, no 

período em pauta, ocorreram apenas 56 tran-

sações de compra e venda –, seu processo de 

revitalização, capitaneado pelo Estado e ini-

ciado na segunda metade dos anos de 1990, 

incentivou entretanto maior dinâmica imobiliá-

ria, nos anos subsequentes, quando muitos dos 

imóveis foram vendidos ou alugados a empre-

sas de TIC. Revela isso o papel “coordenador” 

do Estado, nas modificações desse território e, 

por extensão, na Dese do CHR. 

No Bairro de São José, onde se localiza o 

famoso mercado público homônimo, em torno 

do qual se desenvolveu ao longo dos séculos 

a mais importante área do comércio varejista 

e atacadista que caracteriza a cidade, diferen-

temente dos demais do CHR, além de apre-

sentarem o menor dinamismo do mercado de 

compra e venda (197 endereços vendidos), as 

transações relativas a habitação representaram 

9,82% do seu estoque residencial e 6,40% do 

referente às atividades comerciais e de servi-

ços. Tal dinâmica, decerto, é um sinal da de-

cadência do bairro, junto com suas principais 

atividades econômicas.

Vale ressaltar que a análise do compor-

tamento dos preços dos imóveis no CHR não 

está dissociada do contexto macroeconômico 

nacional dos últimos seis anos, sendo impac-

tado tanto favoravelmente pelo expressivo 

crescimento da renda de países emergentes, 

o Brasil entre eles, quanto desfavoravelmen-

te pela crise financeira mundial desencadea-

da em 2008. Ocasionada pela chamada crise 

do subprime do setor imobiliário dos Estados 

Unidos, o fenômeno interrompe o mais longo 

ciclo de crescimento econômico do Brasil, em 

período recente. A resposta do País para o en-

frentamento dessa crise consistiu em expandir 

o gasto  público, a partir de um conjunto de 

medidas, dentre as quais a redução da taxa 

de juros dos financiamentos habitacionais e 

a flexibilização das regras de concessão des-

ses financiamentos, providências importantes 

para a ampliação da procura por unidades 

residenciais, assim como a construção de uni-

dades subsidiadas para segmentos de menor 

renda por iniciativa do próprio governo fede-

ral. Como resultado, o mercado imobiliário – 

não apenas residencial – experimentou forte 

expansão e acelerada valorização dos preços. 

Não sem razão, o Produto Interno Bruto (PIB) 

da indústria de construção civil cresceu mais 

do que o PIB global do País, nos últimos cinco 

anos, refletindo as medidas orientadas para a 

redução do déficit habitacional e para o incen-

tivo aos investimentos no setor (Fernandes e 

Novy, 2010). 

A crise mundial desencadeou um levan-

tamento inédito sobre os preços do mercado 

imobiliário residencial, em mais de 50 países, 

sob a coordenação do Banco de Compensações 

Internacionais (BIS), instituição que funciona 

como banco central dos bancos centrais na-

cionais. No caso do Brasil, a responsabilidade 

coube ao Banco Central, cujo levantamento 

mostrou que o valor médio por metro quadrado 

dos imóveis residenciais, no País, mais do que 

dobrou (121,6%), nos últimos cinco anos, até 

o terceiro semestre de 2013.11 Contudo, o fô-

lego do mercado diminuiu ao final de cerca de 

três anos. A forte alta ocorreu, sobretudo, entre 

2008 e o início de 2011, quando a valorização 

anual dos imóveis habitacionais permaneceu, 

sistematicamente, acima de 20%. Nos trimes-

tres seguintes, o ritmo desacelerou, ficando 

perto de 15%, e a elevação reduziu-se ao pata-

mar dos 9%, em 2013 (Nakagawa, 2014).
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Embora os comentários feitos se refiram 

ao mercado habitacional de compra e venda de 

imóveis financiados por instituições financeiras, 

tem-se aí um parâmetro, no sentido de compre-

ender os movimentos dos preços médios por 

metro quadrado, no período de 2008 a 2013, 

no CHR (Tabela 4). Percebem-se variações des-

ses preços (para cima ou para baixo), em cada 

bairro. Revela isso, em cada ano, ajustes entre a 

oferta e a demanda, de acordo com a quantida-

de e a qualidade (estado de conservação) dos 

imóveis transacionados.

As variações da evolução dos preços no 

aludido período podem ser visualizadas por 

meio da Figura 2. Como se pode observar, o 

Bairro do Recife destaca-se diante dos demais 

bairros do CHR estudados, com uma variação 

percentual média da ordem de 132%, mais que 

o dobro do observado no Bairro da Boa Vista, o 

segundo de maior valorização no período entre 

os quatro bairros estudados.

A surpreendente valorização em preço do 

metro quadrado dos imóveis comerciais e de 

serviço no Bairro do Recife, nos cinco anos entre 

2008 e 2013, superou inclusive a já referida mé-

dia nacional (121,6%). Quanto à evolução des-

se mesmo preço, no Recife, dispõe-se apenas da 

informação relativa ao período de julho de 2010 

a outubro de 2013: o Índice Fipe-ZAP, que sina-

lizou uma valorização de 84,5%, muito aquém, 

Tabela 4 – Evolução dos Preços Médios Anuais do Metro Quadrado no CHR
(2008-2013)[1]

Fonte: Apud Lacerda e Anjos (2015). Transações de Compra e Venda ITBI / PCR.
[1] Dados referentes aos imóveis com ITBI regularizado entre janeiro de 2008 e outubro de 2013.
[2] Valores atualizados pelo índice de correção monetária IGP-M/FGV, em março de 2014.

Uso do 
imóvel

Ano

Preços/m2 em real(2) Média

Boa Vista(3) Recife
Santo 

Antônio
São José(3) 2008/2013

2008
2009
2010
2011
2012
2013

1.077,31
1.293,20
1.329,57
1.327,40
2.027,25
1.711,67

1.041,44
1.747,37
1.965,09
1.506,60
1.770,53
2.413,79

795,15
927,16

1.041,69
1.215,62
1.503,05
1.137,50

1.359,37
2.416,77
1.488,25
2.191,73
2.081,83
1.921,19

1.138,86
1.687,64
1.528,12
1.588,28
1.976,72
1.939,58

Val. (%) 2013/2008 58,88 131,77 43,05 41,33 41,33

2008
2009
2010
2011
2012
2013

1.028,85
1.066,49
1.160,89
1.423,78
1.871,16
2.101,60

–
–
–
–
–
–

–
989,77
811,22
895,58

–
–

840,49
608,99
567,78
601,09

1.511,01
1.044,94

934,67
888,42
846,63
973,49

1.691,08
1.573,27

Val. (%) 2013/2008 104,27 24,33
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Figura 2 – Variação percentual de preços (ITBI – 2008-2013)

LEGENDA
Variação da média de Preços (ITBI - Uso Comercial)
Variação percentual entre os anos de 2008 e 2013

Unidades transacionadas (ITBI)
Uso do imóvel

Comercial41,32
43,05

58,88
131,77

Convenções
Bairros
Quadras
Drenagem
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portanto, dos 132% do Bairro do Recife, muito 

bem posicionado nacional e localmente, portan-

to. Tal valorização deve ter sido acompanhada 

pela elevação dos aluguéis, tanto que diversos 

ateliês de artistas, antigos ocupantes de imóveis 

anteriormente desvalorizados, migraram dessa 

ilha para o Bairro de Santo Antônio. 

Como no Bairro do Recife a oferta de es-

paço construído é rigorosamente limitada (por-

quanto nessa ilha incide legislação protecionis-

ta) – além de tratar-se de área que se transfor-

mou em um ambiente propício a atividades de 

TIC, turismo e lazer –, os preços de compra e 

venda de imóveis passaram a conter fortes ele-

mentos de monopólio locacional. Com efeito, 

vem ocorrendo, nesse caso, uma diferenciação 

espacial dependente dos aludidos tipos de ser-

viço, com implicações na divisão econômica e 

social (Dese) do CHR.

Aí, o preço máximo do metro quadra-

do – registrado no ITBI, relativo ao ano de 

2013 – chegou a R$5.546,05, o qual, deduzido 

do preço mínimo constatado nesse mesmo ano 

(R$1.116,42), correspondeu ao máximo de ren-

da imobiliária praticado nele e no CHR como 

um todo. Para sua formação, foram decisivas 

as estratégias do Estado, que, ao longo dos úl-

timos 20 anos, vem suprimindo as possibilida-

des de qualquer obstáculo ao processo de re-

cuperação da área e, por extensão, asseguran-

do, ele próprio, as condições necessárias para 

construção dessa nova espacialidade. A gestão 

pública vem sendo pressionada para sujeitar-

-se – mediante a concessão de incentivos fis-

cais e financeiros – aos critérios de rentabilida-

de assumidos pelas organizações empresariais 

localizadas no Bairro do Recife. 

Considerando o preço médio por metro 

quadrado praticado no Bairro do Recife no ano 

de 2013 (R$2.413,79) e o total de metros qua-

drados atualmente ocupados (50.000) e a se-

rem ocupados nos próximos dois anos (20.000), 

o Porto Digital vem mobilizando um patrimônio 

imobiliário da ordem de 170 milhões de reais, 

incluindo negociações nas formas de comoda-

to, compra e venda e locação. Valor esse que 

duplicaria caso fosse considerado o preço mais 

elevado do metro quadrado praticado nesse 

Bairro (R$5.546,05) e, também, o mais prová-

vel à conta do tipo de edificação em termos 

qualitativos. Semelhante valorização não foi 

acompanhada pelos demais bairros do CHR. De 

fato, na Boa Vista, em Santo Antônio e em São 

José, os incrementos do preço do metro qua-

drado dos imóveis de uso comercial, no período 

em pauta, foram, respectivamente, de 58,88%, 

43,05% e 41,33% (Figura 2).

Tomando-se como parâmetro de aná-

lise o preço médio do metro quadrado, em 

2013, dos endereços comerciais e de serviços, 

como se pode observar na Tabela 4, verifica-

-se que o Bairro do Recife continuou em uma 

posição privilegiada (R$2.414), acompanhado 

do Bairro de São José (R$1.921), algo, à pri-

meira vista, surpreendente, à conta do seu 

estado de degradação. Acontece que o bair-

ro abriga o histórico comércio popular e de 

atacado que deu origem à posição de centro 

comercial regional ao Recife no século XIX e 

que ainda transcende os limites estaduais. 

Não surpreende o fato de, em 2008, seu preço 

médio ser o segundo mais elevado (R$1.359) 

no confronto com os demais bairros do CHR, 

superado apenas pelo Bairro do Recife em 

2013. Provavelmente, os usos neste último 

produzem valores mais altos, parte dos quais 

são capturados pelos agentes econômicos na 

forma de rendas imobiliárias.   
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Já o Bairro da Boa Vista, o terceiro colo-

cado no ranking dos preços médios do metro 

quadrado das atividades de comércio e serviços 

(R$1.712), também não conseguiu acompanhar 

o do Bairro do Recife, embora se tenha aproxi-

mado do de São José (R$1.921), em razão de 

possuir partes do seu território em bom esta-

do de conservação. Quanto ao Bairro de Santo 

Antônio, o último do ranking (R$1.138), o re-

lativamente baixo preço médio do metro qua-

drado revela, por um lado, o péssimo estado de 

conservação dos seus imóveis e, por outro, jus-

tifica a grande extensão de área adquirida. Em 

decorrência da sua maior centralidade, diante 

dos demais bairros, seus imóveis. Como men-

cionado, vêm sendo adquiridos notadamente 

por empresas do setor educacional. Esse baixo 

preço médio do metro quadrado, pelo menos 

por enquanto, funciona como regulador dos 

preços de mercado, no CHR. Os demais bairros 

comportam, em menor (São José e Boa Vista) 

ou maior grau (Bairro do Recife), elementos de 

monopólio locacional.

No que concerne ao uso habitacional, os 

dados registram praticamente a ausência de 

imóveis transacionados nos Bairros do Recife e 

de Santo Antônio, razão por que foram descar-

tados da análise. No Bairro da Boa Vista, en-

quanto o preço médio dos imóveis comerciais 

e de serviços cresceu 59%, o habitacional teve 

um incremento de 104%, no período em ques-

tão. Decorreu isso da crescente demanda da 

classe média/média por localizações mais cen-

trais. No caso em estudo, a centralidade vem 

sendo reforçada pelo processo de recuperação 

do Bairro do Recife e pela gestação do aludi-

do polo educacional, em Santo Antônio, bem 

como pela instalação de cursos especializados 

na própria Boa Vista. Essa demanda também 

conta  com o reforço da crescente dificuldade 

de mobilidade da metrópole recifense.

Comparando-se os preços médios do me-

tro quadrado, nesses dois bairros, em 2013, no 

que concerne ao uso habitacional, percebe-se 

que o realizado na Boa Vista (R$2.102) é prati-

camente o dobro do de São José (R$1.045). Tal 

defasagem decorreu da demanda diferenciada 

nessas duas localidades. Com efeito, enquanto 

o Bairro de São José concentra uma demanda 

de mais baixa renda, o da Boa Vista agrupa 

dois tipos de demanda, de acordo com o nível 

de degradação das suas áreas: as de menor 

grau seduzem uma demanda de média renda, 

ao passo que as amplamente degradadas atra-

em uma demanda de baixa renda.

Enfim, os preços médios realizados no 

mercado de compra e venda de imóveis no 

CHR vêm servindo ora a reproduzir espaciali-

dades existentes, ora a recriá-las. Espelhando 

os parâmetros da geografia da acumulação 

capitalista descrita por Harvey (1984), a des-

valorização do capital investido ao longo dos 

anos no ambiente construído do CHR, associa-

da ao longo do processo de transformações 

na trajetória da economia pernambucana, 

apresenta-se como um valioso insumo para o 

aproveitamento de mais valias fundiárias por 

agentes econômicos que, aos baixos preços 

da terra em áreas decadentes, conseguem 

associar investimentos públicos com vistas à 

reversão da trajetória de queda dos preços da 

terra e obtenção de lucros extraordinários. Re-

produção e recriação de espacialidades são as 

duas formas do atual processo de regulação 

da Dese, neste Centro, processo fortemente 

influenciado pelo Porto Digital, que vem sen-

do expandido incessantemente com o apoio 

de políticas públicas.
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Finalizando

Parques tecnológicos têm sido propalados co-

mo ambientes capazes de produzir efeitos mul-

tiplicadores nas economias regionais especial-

mente por abrigarem empreendimentos ino-

vadores e oferecerem serviços necessários ao 

desenvolvimento de setores em que se baseia 

a chamada economia do conhecimento. Nesse 

sentido, à medida que crescia a influência de 

tais ideias no contexto da acumulação globa-

lizada, parques tecnológicos passavam a ser 

compreendidos como parte de estratégias fun-

dadas na noção de economia do conhecimento 

para atenuar, notadamente em países menos 

desenvolvidos, as desigualdades entre nações 

e entre regiões. Não surpreende que o tema 

parques tecnológicos tenha sido incorporado 

na agenda das políticas públicas dos mais di-

versos países e regiões, como cedo observaram 

Castells e Hall (1994). Por outro lado, a implan-

tação de tais parques produz efeitos na dinâmi-

ca fundiária dos territórios onde são instalados, 

para além daqueles orientados à elevação das 

competências inovativas dos agentes econô-

micos por eles beneficiados. Em consequência, 

não tardou à estratégia se tornar objeto tam-

bém de iniciativas privadas em busca de valori-

zação entre tantas outras modalidades em que 

se concentra o setor imobiliário.

Alguns dos parques atualmente exis-

tentes no mundo foram implantados em sítios 

históricos, como foi o caso de Barcelona, que 

empresta inspiração à experiência do Porto 

Digital, assentado sobre uma cultura local que 

lhe imprime características particulares. Ten-

do emergido no Recife, cidade marcada, entre 

outros aspectos, por uma cultura rentista des-

de os seus primórdios de colônia mercantil  

(produtora  de produtos exóticos para expor-

tação baseada em trabalho escravo, como 

Caio Prado Junior (1979) definiu a plantation 

açucareira), não é de se estranhar que, desde 

a sua concepção, o componente imobiliário 

estivesse presente no projeto do Porto Digital. 

Todo o aparato colocado à disposição para sua 

instalação no Bairro do Recife teve como des-

dobramento a requalificação dos espaços pú-

blicos e a recuperação de imóveis em espaço 

decadente e, em extensão, a almejada valoriza-

ção imobiliária extraordinária. A expansão mais 

recente do Porto Digital em direção aos bair-

ros de Santo Amaro e de Santo Antônio parece 

mostrar que a estratégia foi exitosa.

Importa chamar a atenção algumas par-

ticularidades do caso do parque recifense. Em 

que pese os resultados positivos que o empre-

endimento parece estar trazendo em termos da 

dinamização do setor de TIC no Recife, é impor-

tante observar a natureza peculiar da relação 

público-privado que dele decorre. Embora seja 

uma iniciativa só concretizada por força do in-

vestimento público – desde a sua criação –, a 

gestão do parque foi atribuída ao campo da ini-

ciativa privada (na forma de uma organização 

social sem fins lucrativos, o NGPD), fundamen-

tada na baixa agilidade e entraves burocráticos 

que engessam o estado brasileiro, nos seus 

três níveis de governo. Embora viabilizada por 

investimentos públicos, é plausível supor que 

os imóveis concedidos ao Projeto Porto Digital 

vêm auferindo rendas fundiárias sem que o Es-

tado e a sociedade sejam informados sobre seu 

emprego. Tal constatação chama a atenção ao 

se observar, a partir dos dados apresentados, 

não apenas a dimensão das rendas acumu-

ladas, como o fato de que a valorização por 

metro quadrado no Bairro do Recife está bem 
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acima daquelas observadas nos demais bairros 

do Centro Histórico do Recife, na cidade como 

um todo e mesmo no país, no período estudado 

(2008-2013).

Dessa forma, a atuação do Estado não 

se resumiu à dotação de infraestruturas e de 

incentivos financeiros e fiscais às empresas 

de TIC ali instaladas ou ao apoio financeiro e 

econômico ao órgão gestor do parque. O Es-

tado atuou e vem atuando indiretamente co-

mo agente imobiliário por meio do NGPD, ora 

viabilizando espaços físicos, mediante cessão 

onerosa ou não, ora identificando aqueles dis-

poníveis no aludido mercado. O componente 

imobiliário integra os portfólios do Porto Digi-

tal de tal forma que, em eventos nacionais e 

internacionais realizados com o objetivo de 

atrair empresas, são apresentados os possí-

veis espaços para a instalação das empresas 

interessadas. Decerto, ao agir dessa maneira, o 

Estado – além de ser um agente que interfere 

no mercado por meio da dotação de infraestru-

turas, incentivos financeiros e fiscais – assume 

indiretamente a função de corretor imobiliário, 

por meio do aludido Núcleo. 

A criação de mecanismos capazes de re-

cuperar a mais valia social – traduzida em ren-

das imobiliárias – não é sequer aventada. Sen-

do assim, a face da moeda representada pelos 

coadjuvantes efeitos rentistas – bastante sedu-

tores – provavelmente brilha mais aos olhos de 

setores da gestão e operação do parque do que 

a face da elevação das competências inovati-

vas das empresas que ali decidem se instalar.
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Notas

(1)  Alain Lipietz (1974) faz uma analogia entre a divisão social do trabalho, no processo produ  vo, 
e o espaço. Para ele, a divisão técnico-econômica do trabalho, presente no nível das forças 
produ  vas e das relações de produção, manifesta-se mediante a divisão técnico-econômica do 
espaço (DTE): área ins  tucional, portuária, de habitação, de lojas. Por sua vez, a divisão social 
do trabalho, que reina no nível das relações sociais de produção, revela-se na divisão social do 
espaço (DSE): habitação dos patrões, dos engenheiros, dos trabalhadores.

(2)  A pesquisa in  tula-se Mercado imobiliário em centros históricos das cidades brasileiras. Conta 
com apoio do CNPq, da Facepe e da UFPE, sendo coordenada por Norma Lacerda.

(3)  Embora situada em Olinda, o patrimônio desta Casa se estenderia ao Recife. Em 1860, foi 
inaugurada a Irmandade desta Casa no Recife, incorporando a Santa Casa de Olinda. 

(4)  Na década de 1950, a abertura da Avenida Dantas Barreto começava a tornar-se realidade, a 
simbolizar o progresso. No fi nal dessa década, à conta da ideia da necessidade de descentralização 
do tráfego e do custo das desapropriações, as demolições foram temporariamente suspensas. 
Todavia, na primeira gestão do Prefeito Augusto Lucena (1964-1968), as demolições para a 
abertura da Avenida foram retomadas.

(5)  Entre estas, o NGPD destaca duas incubadoras de empresas, duas aceleradoras de negócios, dois 
ins  tutos de pesquisa (entre os quais, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, 
conhecido como Cesar, criado por professores do Centro de Informá  ca da Universidade Federal 
de Pernambuco), o So  ex Recife  (unidade local da Associação para Promoção da Excelência 
do So  ware Brasileiro, com o obje  vo de apoiar o desenvolvimento da indústria brasileira de 
software e serviços de TI e gestora do Programa para Promoção da Excelência do Software 
Brasileiro – Programa So  ex), além de organizações de serviços correlatos e representações 
patronais do setor (tais como a Assespro PE/PB – Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação – e o Seprope – Sindicato das Empresas de Processamento de Dados 
do Estado de Pernambuco).

(6)  O incen  vo fi scal, principal bene  cio disponibilizado às empresas “embarcadas”, consiste na 
redução de 60% do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), assegurada pela Lei n. 
17.244/2006, alterada pela Lei 17.942 de 3 de dezembro de 2013 para ampliar a abrangência 
territorial do parque que passou a par  r de então a incluir também um quadrilátero no Bairro 
de Santo Amaro (ver Figura 1). Outros bene  cios são mencionados na página do parque (www.
portodigital.org/diferenciais/benefi cios).

(7)  Como relatou o an  go cien  sta chefe do C.E.S.A.R, em entrevista realizada em 2003, o centro e o 
“ecossistema” traduzido no Porto Digital foram criados com o obje  vo de produzir “localidade 
econômica” para os profi ssionais de informá  ca de alta qualifi cação egressos da UFPE, ou seja, 
assegurar sua permanência no estado por meio da criação de empresas e da “contaminação” 
do ambiente acadêmico com forte visão empreendedora. Na sua leitura, o ensino superior 
brasileiro é incompetente, irresponsável e inconsequente. “Criar localidade econômica é uma 
forma de reverter os três Is”, o que exige, con  nua, a construção do referido ecossistema, no 
qual o Centro desempenha o papel de “âncora”.
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(8)  A Chamada 1 do edital Finep 04/2002 de Parques Tecnológicos à qual o projeto do Porto Digital 
foi subme  do e aprovado teve como tema: “apoiar a elaboração de Planos de Inves  mento 
para Parques Tecnológicos, que considerem, além da geração de sinergias que se traduzam em 
avanços tecnológicos, o potencial imobiliário de áreas públicas ou privadas disponíveis" (h  p://
sigc  .mct.gov.br/fundos/rel/ctl/ctl.php?act=projeto.fi nanceiro&idd=215).

(9)  Serão inves  dos um total de R$151.060.507,00, sendo R$50.437.311,00 rela  vos ao valor da 
remuneração pelo uso das áreas arrendadas, pagos ao Porto do Recife no prazo de 25 anos. 
O restante do investimento, R$100.623.196,00, será utilizado para a reforma e construção 
dos equipamentos, totalizando 32.000 m2 de área recuperada. (http://www.portodorecife.
pe.gov.br/saladeimprensa/2012-02-03-1.htm). Desse total, já estão funcionando os armazéns 
des  nados ao museu, aos bares e restaurantes e o novo terminal marí  mo.

(10) Importa anotar que este item teve como fundamento o ar  go A regulação da dinâmica espacial 
nos centros históricos brasileiros em tempos de globalização: o caso do Recife (Brasil) (Lacerda e 
Anjos, 2015) e informações/dados coletados mais recentes, considerando a data de quando ele 
foi escrito (2014). Esse ar  go considera como CHR as seguintes Zonas Especiais de Preservação 
do Patrimônio Histórico-Cultural, defi nidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (1996): ZEPH 
8 (parte do Bairro da Boa Vista e pequenos trechos dos Bairros de Soledade, Santo Amaro e 
Coelhos), chamada de Bairro da Boa Vista; ZEPH 9 (totalidade do Bairro do Recife); e ZEPH 10 
(totalidade do Bairro de Santo Antônio e parte do Bairro de São José. A par  r dessas ZEPHs, 
foram iden  fi cados os Setores Censitários (IBGE, 2010) correspondentes e defi nido o perímetro 
de análise, conforme Figura 2, apresentada mais adiante.

(11) O Banco Central u  liza o Índice de Valores de Garan  a de Imóveis Residenciais Financiados, 
calculado consoante o valor de avaliação de cada imóvel financiado pelos bancos. São 
consideradas 11 regiões metropolitanas: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador, São Paulo, Fortaleza, São Luís, Belém e Manaus (Nakagawa, 2014).
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Resumo
O processo histórico-geográfico de formação da 

sociedade brasileira foi regido por promessas de 

modernidade, em que a noção de desenvolvimen-

to, desdobrada da noção de progresso, foi o com-

bustível social de sustentação do movimento de 

inserção das relações capitalistas no Brasil durante 

o século XX. A ideia prevalecente na ação gover-

namental tem sido a superação da desigualdade 

regional por meio da inserção das regiões brasilei-

ras no circuito competitivo capitalista. A proposta 

deste artigo é refl etir sobre evidências de que esse 

discurso tem se sustentado como uma estratégia 

de produção de território, própria de agentes he-

gemônicos no circuito capitalista de reprodução. 

Para a compreen são desse processo, propõe-se 

o resgate de uma noção geográfi ca que tem sido 

posta à margem: o territorialismo. 

Palavras-chave: território; territorialismo; estraté-

gia; política; desenvolvimento.

Abstract

The historical-geographical formation process 
of the Brazil ian societ y was conducted by 
modernity promises in which the notion of 
development ,  der ived f rom the not ion of 
progress, was the social fuel that sustained the 
movement of inclusion of capitalist relations in 
Brazil in the 20th century. The prevailing idea in 
governmental action has been the overcoming 
of regional inequality through the inclusion of 
Brazilian regions in the capitalism competitive 
circuit. This paper argues that this discourse 
has been a strategy of territory production, 
typical of hegemonic agents within the capitalist 
reproduction circuit. To understand this process, 
this paper revisits a geographical notion that has 
been forgotten: territorialism. 

Keywords: territory; territorialism; strategy; 
policy; development
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Introdução

São variadas as incursões teóricas sobre a no-

ção de territorialismo, realizadas por diferentes 

vertentes das ciências humanas e sociais. O 

próprio conceito de território, tão tradicional 

em determinadas disciplinas, como a Geogra-

fia, não escapa de definições sem maiores po-

lêmicas, ainda que esteja atrelado diretamente 

às manifestações de poder. Costa (2006) cha-

ma atenção ao uso indiscriminado do conceito 

de territorialismo, às vezes associado a uma 

atitude politicamente agressiva e repressiva, 

expressa na não aceitação do “outro”.  Um 

bom exemplo da crítica de Costa (2006) refere-

-se à análise do economista político Arrighi 

(1996), que utiliza a ideia de territorialismo 

como explicativa da dinâmica de poder vigen-

te nas sociedades pré-capitalistas (europeias, 

principalmente), cujo controle do território, co-

mo zona de controle da terra e da população, 

estabelece-se como principal elemento. Essa 

dinâmica de poder, na interpretação de Arrighi 

(1996), teria sido contraposta pela lógica de 

reprodução de poder da sociedade ocidental 

moderna. Costa (2006) questiona a falta de ri-

gor de Arrighi no uso do conceito de território, 

que não raramente remete ao seu significado 

“mais comum”: um “pedaço de chão”. Quanto  

ao uso do termo territorialismo, a crítica se 

concentra na “má reputação” do conceito, que 

no âmbito dos estudos geográficos costuma 

fazer referência a um mau uso da territoriali-

dade: práticas sociais que revelam intolerância 

com o “outro”, com outras formas sociais ou 

culturais;  uma espécie de terrorismo em favor 

de um território pretensamente único, naturali-

zado, a-histórico e “animalizado” (Costa, 2006; 

Brunet et al., 1993).

De fato, a crítica quanto ao uso do con-

ceito de território em Arrighi reforça sua rele-

vância. O próprio Costa (2006) aposta em sua 

capacidade como categoria de análise das re-

lações sociais e, mais ainda, chama atenção às 

questões eminentemente ontológicas – de mo-

do que o território deve ser considerado como 

um elemento inerente da sociabilidade huma-

na. Contudo, baseando-se nas visões mais cor-

rentes da literatura geográfica, como demons-

trado por Costa (2006), além dos argumentos 

expostos por Brunet et al. (1993), considera-se 

que o conceito de territorialismo pode assumir 

especial importância na análise das políticas 

de desenvolvimento adotadas na atualidade, 

principalmente se analisarmos os conflitos de 

sociabilidade que envolve tais políticas e, tam-

bém, o próprio conceito de desenvolvimento.

Tendo como referência esse debate, o 

objetivo deste trabalho é apresentar e propor, 

à luz do conceito de territorialismo, um deba-

te crítico sobre a compreensão de projetos de 

desenvolvimento, tão perseguidos e almejados, 

como estratégia de produção de territórios-

-mercadoria, que são expostos e negociados, 

tendo como seu principal promotor de vendas 

o próprio Estado, por meio de suas políticas 

públicas. Em contrapartida, novas e velhas 

territorialidades, descendentes da raiz social 

brasileira, são combatidas e tachadas de irra-

cionais. Procura-se, dessa forma, explorar como 

a noção de territorialismo, usada para análise 

do desenvolvimento, reflete estratégias de po-

der que buscam renegar o “diferente”. Quan-

do se trata de desenvolvimento, o diferente é 

tudo aquilo que não se caracteriza como uma 

relação capitalista. Assim, uma questão cen-

tral, quando se discute a produção de território 

no projeto desenvolvimentista de sociedade, 
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enfrentam-se, na verdade, as práticas hegemô-

nicas de poder na contemporaneidade, que são 

fundamentalmente as práticas capitalistas de 

(re)produção do espaço, em uma dinâmica que, 

na linguagem de Lefebvre (1991), está posto 

como práticas de dominação em contraposição 

à apropriação.  Confirma-se, dessa forma, uma 

noção de territorialismo que representa um 

conjunto de relações que se baseiam em uma 

narrativa capitalista/desenvolvimentista e que, 

estrategicamente, se opõem a outras narrati-

vas, em uma tentativa de autonaturalização e 

“animalização” de relações.

O territorialismo                      
e o desenvolvimento: 
conceitos e discursos

O debate sobre a noção de território tem no 

trabalho de Costa (2006) uma importante refe-

rência atual na literatura brasileira.1 Esse autor 

faz um minucioso levantamento das formula-

ções conceituais sobre território e territoriali-

dade, conforme cada contexto histórico espe-

cífico. Costa (2006) demonstra que o conceito 

território, além de ser fundamental para a Geo-

grafia, também tem tradição em outras áreas 

do conhecimento com enfoques diferenciados, 

dentre as quais se destacam a Antropologia, 

a Economia, a Sociologia e a Ciência Política 

(Costa, 2006; Hissa, 2009). Uma característi-

ca central no debate sobre esse conceito diz 

respeito à dinâmica que envolve sua criação 

e desestruturação, tendo como fundamentos 

as elaborações de Deleuze e Guattari sobre o 

movimento de desterritorialização/reterritoria-

lização. Costa (2006) procura desenvolver uma 

interpretação a respeito das diferentes concep-

ções de território, tendo como base o binômio 

materialismo-idealismo, o qual se desdobra em 

função de duas outras perspectivas: uma visão 

parcial de território, que enfatiza separada-

mente uma determinada dimensão dentre as 

consideradas possíveis – natural, econômica, 

política e cultural; e uma perspectiva integra-

dora do território, que tem como fundamento 

a integração das concepções fragmentadas, 

como resposta ampla às questões socioespa-

ciais decorrentes das relações homem-natureza 

(Costa, 2006).

Essa leitura feita por Costa (2006) evi-

dencia um olhar essencialmente ontológico 

sobre o território, dando ênfase às duas reali-

dades que o compõem: a materialista e a ideo-

lógica. Dentro do campo das concepções mate-

rialistas, a vertente naturalista se destaca por 

apresentar, de maneira evidente, as relações 

entre homem e os outros seres e componen-

tes da natureza e, obviamente, os conflitos aí 

postos. Contudo, destaca, também, o quanto o 

discurso da modernidade tende a separar ho-

mem e natureza e, portanto, separar suas pers-

pectivas de território (Gonçalves, 2001; Costa, 

2006). A geografia de Milton Santos também 

se destaca por revisar o conceito de território, 

em uma perspectiva materialista da relação 

entre economia e espaço. Esse autor faz uma 

rica análise sobre os “usos do território”, em 

uma perspectiva ontológica, e enfatiza a força 

com que os processos econômicos o influen-

ciam. Nesse sentido, não se trata de uma abor-

dagem meramente economicista, mas de uma 

minuciosa e exaustiva busca dos determinantes 

sociais do território enquanto “usado” (Santos, 

1996; Santos, 2005). Justamente essa caracte-

rística, de “usado”, própria do território, é que 
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faz dele um híbrido, uma vez que, como objeto 

de uso, ele apresenta diversas faces. Nesse sen-

tido, aqueles agentes sociais dotados de condi-

ções privilegiados usam o território como sua 

base de reprodução. Já, aos agentes sociais que 

não têm de meios de comando quanto a seu 

uso, resta a adaptação (Santos, 2000). Nesse 

sentido, o uso do território se dá em um con-

texto essencialmente relacional, em que se tem 

o ator e o agido que, por sua vez, também em-

prega um uso ao território, o de abrigo para a 

sua sobrevivência (Santos, 2000). 

Essa leitura território é de extrema re-

levância para a compreensão do processo de 

desenvolvimento. As formas de uso do terri-

tório, expostas nos planos de desenvolvimen-

to, e desenvolvimento regional, no Brasil, em 

várias circunstâncias, refletem a sobreposição 

da agenda econômica capitalista sobre outras 

possíveis. Destacam-se as grandes agendas 

nacionais de desenvolvimento desde a déca-

da de 1930, com a “corrida para o oeste” de 

Getúlio Vargas, o Plano de Metas de Juscelino 

Kubitschek, na década de 1950 e o II Plano Na-

cional de Desenvolvimento, lançado na década 

de 1970, pela ditadura militar (Brandão, 2007). 

Mesmo com a ascensão da política econômica 

neoliberal da década de 1980, em que o discur-

so desenvolvimentista de Estado perde força, 

o que se viu foi o reforço de uma proposta de 

uso do território por agentes de mercado, ala-

vancada por uma narrativa da globalização, em 

que as relações no local deveriam se adequar a 

uma perspectiva de inserção na inevitável re-

de mundial de relações econômicas2 (Brandão, 

2007; Santos, 2002). 

Certamente, uma das mais fortes tra-

dições de utilização do conceito de território 

está nas concepções que o entendem como 

forma jurídico-política. Nessa abordagem, es-

pecialmente definida em parte da Geografia 

Política, território e territorialidade também 

correspondem a uma expressão geográfica de 

poder (Cox, 2002). Nessa linha de raciocínio, 

o conceito de território está relacionado aos 

fundamentos materiais do Estado.3 O projeto 

de modernidade civilizacional reforça essa con-

cepção estatal de território, em que a dimensão 

econômica de poder está incrustada sob forma, 

ou alimentada pelo discurso em torno, da ideia 

de desenvolvimento. Furtado (1978) ao anali-

sar o processo histórico de construção do que 

ele chama de ideologia do desenvolvimento, 

ressalta a figura do Estado como agente faci-

litador das formas de acumulação dos agentes 

privados privilegiados, por meio daquilo que é 

conhecido como política econômica.   

Raffestin (1993) considera o espaço e o 

tempo como suporte não apenas das relações 

sociais, mas também como trunfos que se valem 

para a sustentação ou construção de relações 

de poder. São mediadores, suporte e recursos  

dos mecanismos de poder, que se sustentam 

pela construção histórico-espacial de tecno-

logias que evidenciam um saber-fazer – uma 

“verdade”, produzida pelas relações de poder, 

que torna o espaço-tempo, em suas  variadas 

escalas, essencialmente político (Lefebvre,  

1991). Desta forma, o território, como uma de-

rivação de uso do espaço, também é demarca-

do e produzido por relações de poder. Isso traz 

uma perspectiva política interessante de uso do 

território, inclusive conceitual. Raffestin  (1993) 

procura evidenciar é que há, no mundo, um 

choque de forças com relação aos diferentes 

usos, ou diferentes formas de produção de ter-

ritório. Souza (2007), por exemplo, destaca as 

distinções de propostas territoriais  entre o uso 
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formal da cidade durante o dia e o uso informal 

promovido por prostitutas no período noturno. 

Martins (1991), por sua vez, discute o contras-

te entre sociabilidades indígenas amazônicas e 

a expansão da fronteira agrícola. Em mais um 

exemplo amazônico, Gonçalves (2001) analisa 

como o cotidiano das populações extrativistas 

está vinculado ao de grandes grupos da indús-

tria de cosméticos. Como expõe Costa (2006): 

o território é uma produção relacional, que 

envolve os diversos aspectos da vida humana, 

material e cultural.         

A evidência do conflito revela, também, 

a existência de estratégias. Quando se trata 

da manifestação espacial de uma estratégia 

de poder, uma importante contribuição é a de 

Sack (1986), que se utiliza do conceito de ter-
ritorialidade. Esse conceito é utilizado para se 

elaborar uma classificação de área, que faz do 

território um instrumento utilizado para padro-

nização interna e comparação com territoriali-

dades externas. Trata-se, segundo Costa (2006), 

de um controle, uma vez que, dentro dessa 

perspectiva, os indivíduos de um território 

devem ser considerados como iguais, ou per-

tencentes à mesma territorialidade. A ideia de 

Sack (1986) abre caminho para a interpretação 

de estratégias de produção de território nas 

mais variadas escalas, desde o nível das rela-

ções pessoais, de organização de um bairro, até 

a formação de blocos políticos internacionais. 

O destaque de Sack, entretanto, é dado para 

as estratégias estatais de desenvolvimento de 

uma determinada territorialidade. Assim, foi es-

boçada a governamentalidade necessária para 

a aplicação da estratégia de desenvolvimento, 

o que envolve, antes de qualquer coisa, a clas-

sificação da territorialidade por meio da pa-

dronização de alguns parâmetros de avaliação 

(indicadores) estipulados pelo Estado. Cria-se, 

dessa forma, um ambiente interno para que as 

ações sociais convirjam para o objetivo único 

predeterminado. Nesse sentido, territorialidade 

está intimamente vinculada à ideia de desen-

volvimento – ou melhor, ao projeto desenvol-

vimentista estatal, pretensamente unificador, 

que, de certa forma, cria barreiras à proposição 

de projetos alternativos de sociedade. 

Essas contribuições apresentadas até 

aqui deixam claro que território deve ser com-

preendido como um resultado de relações so-

ciais e que existe uma complexa dinâmica de 

conflito entre propostas de territorialização, 

que alimenta um processo contínuo de territo-

rialização-desterritorialização-reterritorializa-

ção. Essa dinâmica de conflitos é alimentada 

por diversas estratégias de produção de terri-

tório, que, por vezes, podem ser extremamente 

agressivas e excludentes entre si (Figura 1).   

O propósito de resgate do conceito de 

territorialismo se dá, justamente, para a aná-

lise das estratégias territorialização. A incursão 

teórica sobre o territorialismo ganha refor-

ço com a construção de autores consagrados 

da Geografia brasileira. Por exemplo, Castro 

(2005) ao abordar os conflitos entre Estados 

Nacionais, considerados centrais na geopolí-

tica moderna, aborda o territorialismo como 

estratégia em uma dinâmica de disputas pela 

delimitação de fronteiras entre os países. Nos 

argumentos propostos por Castro (2005), a 

competição internacional por controle de fron-

teiras está intimamente vinculada às condições 

materiais da circulação no sistema capitalista. 

Nesse processo, o Estado assume papel es-

tratégico na produção do território, seja co-

mo área geo politicamente delimitada (escala 

do nacional) seja como rede  (transações de 
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valores  em escala  global). A autora defende a 

relevância desse debate na atualidade, apesar 

dos avanços tecnológicos e das novas estraté-

gias decorrentes do processo de globalização. 

Isso pode ser observado, pela ascensão, no âm-

bito do discurso neoliberal, das estratégias de 

desenvolvimento local e regional, que mais sig-

nificam abertura dessas escalas para o circuito 

mercadológico capitalista, porém, agora, com 

formas próprias de governança, diferentes do 

Estado Nacional (Brandão, 2007). Castro (2005) 

também procura demonstrar que existe uma 

dualidade na atuação do Estado na produção 

do território. Trata-se de uma dualidade escalar: 

de um lado o Estado e suas relações com o am-

biente geopolítico externo – que diz respeito 

às disputas com outros Estados-nacionais, seja 

pelo controle de fluxos econômicos, seja para o 

exercício de influência política; de outro, a re-

lação do Estado com a dinâmica interna – em 

que se apresentam as estratégias de controle 

social, que nesse caso quer dizer controle das 

práticas políticas que se desenham e produzem 

espaço. A dualidade percebida na atuação do 

Estado, em duas escalas destacadas, por esta-

rem interconectadas, favorece a compreensão 

de que ele cumpre o papel de articulador dos 

fluxos de reprodução do valor e de ator tático 

de uma governamentalidade social que sus-

tenta a pretensa naturalidade das práticas he-

gemônicas de poder vigentes na narrativa ca-

pitalista/desenvolvimentista. O territorialismo, 

representado pela ação social do Estado, con-

forme aponta Castro (2005), faz parte de um 

processo amplo de produção de território sob a 

égide da racionalidade de mercado.  

Figura 1 – Dinâmica de territorialização-desterritorialização-reterritorialização

Territorialização ReterritorializaçãoDesterritorialização
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Desenvolvimento...
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Costa (2006) dá um importante uso para 

a noção de territorialismo, quando apresenta 

sua natureza cultural, cujo foco é dado às ini-

ciativas que ele caracteriza como etnicização 

da vida social (Costa, 2006). Nesses casos, a 

ideia de territorialismo também não foge à 

ação política. Na verdade, ele mostra que al-

guns grupos recorrem a características tipica-

mente culturais como estratégia de política de 

manutenção de uma sociabilidade, em contra-

ponto a uma dinâmica que o fragiliza. Costa 

(2006) também analisa a questão utilizando-

-se da tese de “choque de civilizações”, pro-

posta por Huntington (1997). As identidades 

culturais seriam motores da dinâmica de con-

flitos, bem como de algumas coesões, como 

foi possível perceber no período após Guerra 

Fria, em um movimento de territorialização 

em torno das civilizações. Costa (2006) ainda 

critica o caráter simplista da interpretação da 

territorialidade das civilizações, embora desta-

que que essa abordagem cultural/territorialista 

abre campo para a investigação de importan-

tes movimentos sociais, nas mais diversas es-

calas, inclusive na escala das redes, como nas 

diásporas de imigrantes. 

Souza (2007), ao discutir a pertinência do 

uso do conceito de territorialidade como uma 

representação de “controle territorial”, defen-

de o uso da noção de territorialismo, como es-

tratégia de dominação do espaço. 

Para qualificar a noção de territorialis-

mo, não se pode deixar de lado a definição de 

Brunet (1993) e a consequente interpretação 

que Costa (2006) faz acerca de seu conteúdo: 

um conceito mau visto, ligado à ideia de ter-

rorismo e exclusão. A proposta que se defende 

nesse trabalho é de que as políticas de desen-

volvimento, no que se refere à produção de 

território,  podem ser analisadas como conteúdo 

estratégico de sobreposição lógica das formas 

de sociabilidade capitalista. Pode-se, portanto, 

considerar que o desenvolvimento, como ideia 

e discurso, faz parte de uma estratégia terri-

torialista de produção do espaço vinculada às 

formas de reprodução capitalistas. Trata-se de 

um territorialismo capitalista, que se manifesta 

pelo exercício de poder que procura tornar “na-

tural” determinado tipo de prática social. 

Territorialismo                        
e desenvolvimento regional: 
as promessas do Plano 
Amazônia Sustentável

A análise de uma política específica de gover-

no permite observar a lógica territorialista da 

reprodução capitalista, mesmo em um governo 

que surge em meio a um discurso, pelo menos 

aparentemente questionador. Também é pos-

sível perceber como esse discurso se reflete 

nas projeções político-governamentais de pro-

dução de território(s), de acordo com o pen-

samento hegemônico na contemporaneida de. 

A escolha da política analisada não foi dada 

ao acaso, pois se trata do lugar institucio-

nal em que o governo desse período alocou 

conceitual mente boa parte da discussão so-

bre produção de território(s). Trata-se da Po-

lítica Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR),  assumida formalmente desde 2007 

(Brasil, 2007) e coordenada Pelo Ministério da 

Integração Nacional (MIN). 

Pode-se dizer que o maior avanço da 

PNDR  foi a institucionalização, ainda que de 

forma embrionária, de espaços de diálogo com 
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a população. Em suas diversas áreas de atua-

ção, as ações geralmente foram desenvolvidas 

com base em uma abordagem participativa. 

Por outro lado, percebe-se que dentro dessa 

abordagem há a combinação ambígua entre 

um sentido educador (disciplinador) e um sen-

tido de verificação das reais necessidades e 

entendimento das formas de reprodução social 

das diferentes territorialidades brasileiras. Ana-

lisar o processo participativo, presente nos pla-

nos de desenvolvimento regional vinculados à 

PNDR, nos permite identificar as diferentes es-

tratégias de produção de território e a síntese 

que leva à reterritorialização, portanto, com a 

revelação de estratégia hegemônica de produ-

ção de território. A verificação desse movimen-

to contraditório da abordagem participativa 

pode ser investigada nos Planos de Desenvol-

vimento Regional elaborados durante a década 

de 2000. Os principais: “Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido” 

(PDSA) (Brasil. Ministério da Integração Nacio-

nal, 2005); “Plano Estratégico de Desenvolvi-

mento do Centro-Oeste (2007-2020)” (Brasil. 

Ministério da Integração Nacional, 2007); e 

“Plano Amazônia Sustentável” (Brasil. Presi-

dência da República, 2008).

O caso do “Plano Amazônia Sustentável” 

é um exemplo marcante dos contrastes pre-

sentes na produção do território. De um lado 

populações seculares, que têm a floresta como 

elemento central de sua reprodução; de outro, 

as incursões dos diversos setores capitalistas 

sobre os recursos naturais da Amazônia, bem 

como sobre os “povos da floresta” com o intui-

to de incorporação de suas práticas ao circuito 

geral de acumulação capitalista. A estrutura 

de organização do plano e seu processo par-

ticipativo colocam importante ênfase sobre as 

condições  dos diversos povos amazônicos. To-

davia, apesar do esforço de compreensão das 

diferentes dinâmicas de reprodução social, o 

núcleo central ainda se concentra na perspec-

tiva de inclusão da região nos circuitos globali-

zados da economia capitalista. De modo geral, 

esse plano representa o registro formal de uma 

série de conflitos relacionados à produção do 

território amazônico. Representa uma tentativa 

de produção de “consensos”, mesmo lidando 

com questões em que o acordo é bastante im-

provável. De um lado, o reconhecimento das 

diversidades amazônicas (Quadro 1). De outro 

lado, verifica-se o estímulo ao enquadramen-

to competitivo dos recursos amazônicos ao 

circuito  cosmopolita da economia (Quadro 2).

Com esse conjunto de diretrizes o que 

se percebe, em certa medida, é o esforço em 

favorecer as tradicionais frações do capital bra-

sileiro, historicamente especulativo e mercantil 

(Brandão, 2007). Por uma terceira via, obser-

vam-se as diretrizes que são a essência do es-

forço conciliatório, por incorporarem o discurso 

político-ambiental nas iniciativas de inclusão 

mercadológica competitiva (Quadro 3). 
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Diretrizes para preservação das diversidades amazônicas

Valorização da diversidade sociocultural e ambiental.

Ampliação da presença do Estado para estabelecimento de maior governabilidade no que diz respeito à 
ocupação e ao uso dos recursos naturais, às transformações socioprodutivas e garantia dos direitos das 
populações tradicionais.

Segurança quanto ao direito de reprodução social das populações tradicionais.

Combate ao desmatamento.

Proteção da fl oresta e demais recursos naturais.

Estabelecimento de mecanismos voltados ao consumo local e regional de produtos oriundos de movimentos de 
economia popular e solidária.

Quadro 1

Fonte: Brasil. Presidência da República (2008).

Diretrizes para inserção da economia amazônica ao circuito competitivo capitalista

Estímulo ao adensamento da cadeia produtiva do agronegócio para atendimento de mercados externos.

Consolidação de iniciativas como a do polo industrial da zona franca de Manaus.

Estímulo à formação de novos polos industriais vinculados à exploração de recursos naturais, nesse caso, os 
setores gás-químico, cloro-químico, mineração e de materiais de transporte fl uvial.

Quadro 2

Fonte: Brasil. Presidência da República (2008). 

Diretrizes para conciliação de territorialidades 

Combate ao desmatamento ilegal e ao uso do solo em padrão extensivo.

Recuperação fl orestal.

Estímulo ao uso múltiplo da fl oresta, em bases sustentáveis, principalmente, com aplicação de conhecimento 
técnico-científi co e com a promoção de capacitação das populações usuárias.

Incentivo aos assentamentos rurais de base sustentável.

Revisão do marco regulatório sanitário e fi scal para as cadeias produtivas de fi toterápicos, para estímulo ao uso 
sustentável da biodiversidade.

Quadro 3

Fonte: Brasil. Presidência da República (2008).
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A história da Amazônia revela a dinâmi-

ca da formação da territorialidade de povos 

que, secularmente, encontraram na floresta 

sua forma de sobrevivência e reprodução so-

cial. Indígenas, negros-quilombolas, caboclos, 

camponeses ribeirinhos e migrantes vindos 

de diversas regiões, principalmente pobres 

originários do Nordeste brasileiro. Contudo, 

foi a partir da encarnação da face política do 

discurso ecológico, em meados da década de 

1970, que a menção constante à necessidade 

de fortalecimento e incentivo às práticas que 

estejam em equilíbrio com os biomas amazôni-

cos e, também, com suas populações, se torna 

comum e extrapola, sob a forma de discurso, 

para além das fronteiras amazônicas. Clara-

mente se nota a criticidade deste discurso, que 

se constrói como contraponto à forma com que 

historicamente se estabeleceram as relações de 

produção hegemônicas no espaço amazônico.

Costa (2007) demonstra a força dos se-

tores chamados de conservadores ou conven-

cionais perante a economia regional amazôni-

ca. O principal deles, o agronegócio tradicional 

em bases extensivas (intensivas em terra) que, 

apesar das possibilidades tecnológicas disponí-

veis, em virtude das possibilidades/facilidades 

de expansão ao longo das terras amazônicas, 

segue em um quadro de modernização conser-

vadora e devastadora, que marca o território 

amazônico (Costa, 2007). Podem-se incluir no 

bojo os projetos do setor de mineração, já tra-

dicionais e em constante expansão na região, 

assim como os grandes projetos hidroelétricos, 

historicamente capitaneados pelo Governo 

brasileiro, a exemplo do que acontece atual-

mente com o Projeto Belo Monte, em Altamira, 

no Pará. Martins (1991) bem exemplifica o po-

der devastador que tais projetos exercem sobre 

as territorialidades dos povos da floresta ao 

analisar os pressupostos desses projetos: remo-

ção, aniquilamento, integração ou assimilação 

das populações indígenas e demais povos da 

floresta que se apresentem como entraves ao 

projeto desenvolvimentista.

Essas estratégias e princípios permane-

cem vigentes, mesmo em debates avançados 

como o do PAS. É claro o tom dramático que se 

estabelece decorrente do antigo/atual modelo 

de desenvolvimento, que tem como fundamento 

a transformação da Amazônia em um território 

guiado pelos princípios do pensamento compe-

titivo, como alerta Gonçalves (2001). Apesar da 

crescente mobilização por lutas sociais na his-

tória da Amazônia e seus efeitos na diminuição 

da sujeição do homem do campo às imposições 

da modernização conservadora, essas popu-

lações têm sido cada vez mais “periferizadas” 

em meio a esse movimento de integração. As 

propostas alternativas, que procuram impregnar 

uma visão político-ecológica nas atividades de 

inserção da Amazônia no circuito competitivo 

não rompem com a ordem de conhecimento 

do projeto desenvolvimentista. Costa (2007), 

por exemplo, descreve o que chama de “outros 

sistemas produtivos da economia amazônica”, 

que têm como premissa um modelo de desen-

volvimento “alternativo” que preconiza uma 

[...] desejável combinação entre proteção 
dos ecossistemas relevantes, o uso racio-
nal dos recursos naturais [...], a adoção 
de sistemas rurais de produção que não 
impliquem o acelerado processo atual de 
desmatamento e, sobretudo, a introdução 
ou o fortalecimento de sistemas produti-
vos que sejam capazes, ao mesmo tempo, 
de promover a elevação dos padrões de 
vida das suas populações. (Costa, 2007, 
p. 86) 
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No centro desse debate estariam os bio-

produtos: valores-de-uso formulados pelos re-

cursos florestais em bases técnico-científicas 

avançadas que se transformam em mercadoria 

por meio das relações do ecobusiness. Esse ti-

po de mercadoria se desenvolve em mercados 

como o de produtos de saúde (fitoterápicos, 

conforme apontado pelo PAS), cosméticos e, 

também, o agronegócio (Costa, 2007). Costa 

alerta para o potencial econômico da descober-

ta de novos “biomateriais” através da pesquisa 

de plantas medicinais e toxinas animais, algo 

bastante pertinente, principalmente pela apro-

priação do conhecimento das populações que 

há séculos lidam com os recursos da floresta 

e que nos últimos anos têm sido refinados, do 

ponto de vista mercadológico, por pesquisas 

elaboradas em centros especializados e pesqui-

sas biotecnológicas (Gonçalves, 2001). O bio-

produto seria a chave para a integração entre 

as atividades de subsistência secularmente de-

senvolvidas nas florestas e atores econômicos 

de natureza, escala e posições diversas.

Pode-se verificar, pelas estratégias apre-

sentadas como supostamente “alternativas”, 

que se trata do fortalecimento de setores eco-

nômicos, sujeitos às contradições do amplo 

circuito de reprodução capitalista. A proposta 

se encaminha em dois sentidos: 1) enquadra-

mento das atividades de povos que durante 

longo tempo exercem atividades extrativistas 

e camponesas em um circuito de mercado, 

proporcionando que o produto do trabalho 

desses povos se torne mercadoria, mesmo que 

não seja resultado de um processo capitalista 

de produção (Martins, 1993); 2) apropriação 

do conhecimento desenvolvido pelas culturas 

locais, conforme expõe Gonçalves (2001), em 

favor de inovações tecnológicas que permitam 

o desenvolvimento de novas mercadorias e, 

por consequência, de novos mercados. Antes, 

é preciso lembrar que esse movimento não é 

novo e se faz prática recorrente na história da 

Amazônia. Cita-se, como exemplo, a apropria-

ção do conhecimento indígena sobre as possi-

bilidades do látex, ainda em meados do século 

XIX (Gonçalves, 2001).

Parece razoável crer no potencial de tais 

atividades em ampliar a qualidade de vida das 

populações que dependem da floresta para 

sua reprodução. Todavia, nesse âmbito, não 

se constroem relações isentas de críticas. Exis-

tem vários pontos em que se pode questionar, 

como a questão do direito ao conhecimento 

produzido, que atualmente, na sociedade mo-

derna, discutimos em termos de patentes. Em 

uma crítica mais radical, pode-se questionar a 

perspectiva de ganhos sobre qualquer conhe-

cimento, que derivados de relações sociais pe-

rante a natureza, em essência, seriam coletivos 

(Gonçalves, 2001).    

A tendência decorrente do projeto “al-

ternativo” de desenvolvimento é a prevalên-

cia de uma produção do território que está 

vincula do aos parâmetros da sociedade oci-

dental capitalista, a ideologia do desenvol-

vimento, portanto com todas suas contradi-

ções inerentes (Furtado, 1978; Santos, 1996). 

Nesse aspecto, parece que se está diante de 

uma regra que coloca como premissa a com-

petitividade. Mesmo as relações de produção 

consideradas “alternativas”, como o processo 

que envolve os bioprodutos, parecem estar 

subordinadas a essa estratégia de produção 

territorial sustentada pelas políticas no âm-

bito do Estado. Trata-se de um territorialismo 

capitalista, em que as forças competitivas de 

mercado são colocadas  como alternativa única 
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de sociabilidade  e que se consolidam  de forma 

avassaladora e intolerante.  

Considerações fi nais

Esse trabalho representa um esforço de com-

preensão acerca das estratégias políticas de 

produção de território. Há, nesse aspecto, a 

necessidade de se investigar mais a fundo o 

conteúdo político do modelo socioespacial he-

gemônico em nosso tempo, incluindo a dimen-

são política da proposta de desenvolvimento 

capitalista e sua produção de território. O con-

ceito de territorialismo é útil a esse propósito, 

uma vez que revela o conteúdo intolerante das 

formas sociais capitalistas com relação àquelas 

radicalmente diferentes. Ajuda a compreender 

que no ambiente das políticas de desenvolvi-

mento construídas pelo Estado, apesar das 

provocações dos diferentes grupos e atores 

sociais, em favor de suas formas de produção 

de território, vigora, na essência dos planos e 

projetos, a lógica dos agentes que possuem in-

teresses nas formas de acumulação do circuito 

amplo de reprodução capitalista.    

No de ano de 2012, a PNDR passou por 

um processo de revisão por meio de conferên-

cias (estaduais, macrorregionais e nacional) de 

desenvolvimento regional, que contou com a 

participação de representações da sociedade 

civil. A princípio, parece uma tentativa de ve-

rificação social dos resultados dos primeiros 

anos da Política e um mecanismo de fortaleci-

mento de seus quadros institucionais do Minis-

tério da Integração Nacional perante a estru-

tura organizacional do Governo Federal. Foram 

apresentadas, pelo próprio Governo, críticas à 

implementação  da PNDR em seus primeiros 

anos, até 2010. As principais dizem respeito à 

baixa capacidade de financiamento da Política 

e as suas incapacidades de articulação federa-

tiva e intersetorial, no âmbito do próprio Go-

verno Federal (Brasil. Ministério da Integração 

Nacional, 2012).   

Em março do ano de 2013, o processo 

conferencial proposto pelo MIN culmina na 

I Conferência Nacional de Desenvolvimento 

Regional (ICNDR). Nesse espaço de debate, 

foram elaborados os princípios e diretrizes 

regentes de uma nova fase da PNDR.  A aná-

lise dos princípios e diretrizes mostra que, de 

fato, a noção de desenvolvimento funciona 

como um eficiente formador de “consensos”. 

Ela está impregnada no saber social e orien-

ta as formas de se pensar a sociedade. Ape-

sar disto, verifica-se uma série de expressões 

conflituosas que permearam o debate desen-

volvimentista na ICNDR, o que fica marcado 

nas fortes reivindicações em favor: do respeito 

às diversidades regionais; dos direitos das po-

pulações tradicionais; da garantia dos direitos 

fundamentais, previstos na Constituição Fede-

ral de 1988; da ampliação dos mecanismos de 

participação social; e de uma articulação fede-

rativa entre os três níveis (municípios, estados 

e União), baseada em relações de cooperação 

e solidariedade. Reivindicações contrárias a 

um modelo de desenvolvimento considerado 

excludente e concentrador (Brasil. Ministério 

da Integração Nacional, 2013a; 2013b). Algo 

marcante que surgiu da ICNDR foi a propos-

ta de criação de um Sistema Nacional de De-

senvolvimento Regional, “como instrumento 

de planejamento, monitoramento, regulação 

e avaliação das políticas [...]” (Brasil. Minis-

tério da Integração Nacional, 2013b). A ideia 
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construída  foi a de que esse Sistema funcione 

por meio de intensa participação social, com 

poder deliberativo.

Verifica-se, ainda, o embrião de uma 

proposta contestadora mais radical. Surge nos 

princípios e nas diretrizes da ICNDR a ideia de 

um planejamento de bases solidárias, que se 

propõe a romper com a lógica fragmentadora 

de produção de territórios competidores (Bra-

sil. Ministério da Integração Nacional, 2013b). 

A verificação desse embrião de contestação 

em favor de um maior empoderamento social 

do processo de tomada de decisões para a pro-

dução de território permite vislumbrar a espe-

rança de algo realmente novo, capaz de captar 

questões da realidade que apontem para um 

momento de transição (Freire, 1969). 

A reivindicação, mais do que isso, a efe-

tiva apropriação dos espaços institucionais de 

decisão, indutores da produção do território, 

incrustrados nos aparelhos de Estado, aler-

tam para esforço desempenhado em favor de 

outras  narrativas de produção de território. 

Esses esforços não apontam, simplesmente, 

para a necessidade de incorporação de sua 

perspectiva em um esforço adaptativo com 

relação aos circuitos capitalistas, capitanea-

do pelo Estado. Aponta, em verdade, a ne-

cessidade de tolerância política para com seu 

projeto. A perspectiva estratégica incrustada 

nesses esforços tem como fundamento a crí-

tica: o apontamento do caráter contraditório 

dos discursos em torno da ideia de desenvol-

vimento.  Portanto, mesmo que, aparentemen-

te, os espaços participativos aparentem estar 

preenchidos pelas ideias desenvolvimentistas, 

próprias da reprodução capitalista, o diferen-

te, o diferencial tem aflorado (Lefebvre, 1991). 

De modo que, a partir desses espaços de par-

ticipação, surgidos em ambientes como o da 

PNDR, é possível que as populações passem a 

entender o seu papel de sujeito que, coletiva-

mente, se apropria de seu potencial criativo e 

produza territorialidades diferenciais. 
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Notas

(1)  No senso comum a noção de território frequentemente remete a defi nição de áreas, ou zonas, 
sobre infl uência de uma lógica, geralmente, impera  va, restri  va e fechada em si. Não raro, 
aponta vários exemplos possíveis de serem iden  fi cados no co  diano, que incluem desde o 
território conquistado em um jogo juvenil, em que a guerra se faz no tabuleiro, até o discurso de 
um presidente ao enfa  zar a necessidade de se proteger o território nacional. Fala-se, ainda, em 
território de um grupo, de uma empresa, por exemplo, em uma clara referência à propriedade 
privada, quase sempre relacionados à perspec  va de zona delimitada.

(2)  Vale ressaltar, que mesmo com a perda de força do discurso estatal de desenvolvimento, o 
Estado segue como ator primordial na proposta neoliberal de uso/produção do território. 
As privatizações e a redução das participações estatais diretas em serviços públicos, dos 
mais diversos  pos, são consequência de uma crise da capacidade do Estado em sustentar a 
reprodução das mais diversas formas de capital no território (Brandão, 2007; Cano, 2002; 
Harvey, 1982; Tavares, 1999). Do mesmo modo, fortaleceram-se os discursos locais, no Brasil, 
representado pelas causas municipalistas, que revelam o protagonismo de elites locais/regionais 
na proposição dos usos do território.     

(3)  Nessa discussão Friedrich Ratzel é uma referência clássica. Na acepção ratzeliana, o território é 
espaço sob a égide do domínio humano. É uma área sobre controle polí  co, que coresponde 
ao controle do Estado (Moraes, 2000; Costa, 2006). Para Ratzel, como demonstram Raff es  n 
(1993) e Costa (2006), o território pode ser defi nido como o espaço vital - espaço ó  mo de 
reprodução de um grupo ou de uma civilização, que oferece a esse cole  vo, conforme suas 
dimensões e necessidades, as condições materiais (ou o “substrato material”) e a dimensão 
polí  ca necessária como representação da fi gura do Estado.
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Abstract
This ar t icle, acknowledging the relevance 
of urban and territorial dimensions for the 
understanding of the current crisis and its main 
drives, as well as its effects and socio-political 
reactions, analyses the recent evolution of the 
Metropolitan Area of Lisbon in times of economic 
crisis and austerity policies. The conclusions, 
grounded on the case of Lisbon but deserving 
further theoretical building and comparative 
exploration, highlight : 1) the existence of 
different phases of the crisis and a correlation 
among these phases, the austerity policies that 
have been implemented, and the expansion of 
the crisis effects to the socioeconomic fabrics at 
the territorial scale; 2) a growing confrontation 
between top-down policies and bottom-up 
socio-political dynamics, that is, an increasingly 
complex and peculiar geopolitical framework 
made of multi-scalar divergences, convergences 
and intersections.

Keywords: economic crisis; austerity; crisis 
geography; Europe; Portugal.

Resumo
Este artigo, reconhecendo a relevância das dimen-

sões territoriais e urbanas para uma melhor inter-

pretação da atual crise e seus principais impul-

sionadores, bem como das suas consequências e 

reacções sociopolíticas, analisa a evolução recente 

da Área Metropolitana de Lisboa, perante tempos 

de crise económica e de políticas de austeridade. O 

artigo propõe duas conclusões, a merecer estudo 

adicional com o objectivo de uma sua possível teo-

rização mais alargada: 1) podem distinguir-se fases 

distintas da crise e uma correlação entre estas, as 

políticas de austeridade implementadas e a corres-

pondente ampliação dos efeitos da crise nos tecidos 

socioeconómicos territoriais; 2) verifi ca-se o aumen-

to de um confronto de natureza estruturante entre 

políticas top-down de escalas europeia e nacionais 

e as dinâmicas sociopolíticas de escalas mais locais 

e mesmo bottom-up, redesenhando-se os quadros 

geopolíticos territoriais por formas crescentemente 

distintas e mais complexas; de divergências, aproxi-

mações e intersecções de base multi-escalar.

Palavras-chave: crise económica; austeridade; 

geo grafi a da crise; Europa; Portugal.
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Introdução

Os últimos anos têm sido particularmente do-

lorosos para os territórios e sociedades do sul 

da Europa, devido à conjugação de uma forte 

crise financeira com as consequentes reações 

políticas por parte da União Europeia (UE) 

e dos estados-membros. A principal reação 

político-econômica tem sido, como se sabe, 

a implementação de um conjunto de medidas 

de austeridade, que têm provocado sérias dis-

rupções quer nos tecidos sociais, econômicos 

e territoriais, quer nos próprios fundamentos 

de sociedades que se pretendem mais inclu-

sivas e sustentáveis. Evidencia-se assim, de 

forma crescente, que a crise já não é – se al-

guma vez o terá sido – resultante dos univer-

sos público e estritamente financeiro, tendo 

antes razões de base bem mais estruturantes 

e multidimensionais. 

Neste contexto, as mudanças sociopo-

líticas e as pressões resultantes da crise são 

especialmente evidentes nos territórios das 

metrópoles europeias. Uma dimensão relevante 

da formação da crise europeia resulta da que-

da do anterior paradigma de base econômica, 

suportado por um modelo expansivo de crédi-

to de risco e ligado à urbanização, a produção 

e o consumo no espaço – crédito financeiro, 

territorial e ambiental – gerido em mercados 

financeiros crescentemente desregulados (Sei-

xas, 2013). Em simultâneo, e diante das ten-

dências de fractalização socioeconômica, os 

tecidos sociais urbanos foram testemunhando 

o desenvolvimento de novas culturas políticas 

e cívicas (id.). A própria Comissão Europeia ad-

voga que as cidades irão reforçar seu papel de 

agentes centrais para a transição de paradig-

mas (CEC, 2011) pela sua natureza de espaços  

de conectividade,  cidadania, criatividade e 

inovação. No entanto, a Comissão reconhecia 

igualmente que “o modelo europeu de desen-

volvimento urbano sustentável se encontra 

ameaçado” (CEC, 2011, p. 14; tradução nossa): 

o que sucede não somente devido às turbulên-

cias emanadas da crise, mas também das res-

postas políticas e financeiras decorrentes des-

ta. Esta é uma ameaça que coloca novos tipos 

de pressão sobre os sistemas urbanos e, em 

particular, desenha uma crescente polarização 

socioespacial, quer em termos de rendimento, 

quer no acesso às funções urbanas essenciais. 

Por outro lado, vai limitando a possibilidade de 

desenvolvimento sustentado de novos modelos 

de progresso social e econômico, em paralelo 

com a necessidade de uma ampla regeneração 

de base ecológica. E, se tal é relevante no pa-

norama europeu mais amplo, a história e o po-

sicionamento dos territórios urbanos do Medi-

terrâneo colocam o seu papel contemporâneo 

como particularmente significativo (Seixas e 

Albet, 2012).

As dimensões territoriais (e particular-

mente os territórios urbanos), embora este-

jam consideravelmente ausentes do coração 

dos principais debates políticos e acadêmicos, 

entendem-se aqui como essenciais para uma 

melhor interpretação da crise europeia atual, 

das suas próprias origens bem como das suas 

consequências sociais e políticas. Muito em 

particular nas regiões urbanas do Sul da Euro-

pa, territórios onde justamente os impactos da 

crise têm sido mais evidentes (Hadjimichalis, 

2011; Werner, 2013; Cotella et al., 2016). Nes-

ta linha de pensamento, este artigo traça uma 

análise dos impactos de cariz urbana da crise 

econômica e sua consequente gestão política – 

as medidas de austeridade aplicadas sobre as 
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respectivas sociedades e territórios –, desen-

volvendo seu enfoque sobre a principal região 

urbana portuguesa, a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML).

A hipótese central aqui colocada é a de 

que as tendências urbanas que emergiram no 

contexto da crise necessitam de ser lidas a par-

tir de três dimensões distintas. Em primeiro lu-

gar, os modos como os impactos espaciais da 

recessão econômica se encontram a reestrutu-

rar os padrões de inclusão e de exclusão nos 

sistemas urbanos. Em segundo lugar, a forma 

como as políticas econômicas de austeridade 

estarão a alterar ou a expandir tais padrões; 

e por sua vez como estas mesmas políticas 

estarão a alterar as próprias capacidades e 

prioridades de governação nas escalas urbanas 

metropolitana e local. Em terceiro lugar, olhar 

o modo como as dimensões política e cívica da 

cidade se encontram a reagir e a reconfigurar 

este panorama, alterando por sua vez os siste-

mas políticos urbanos, possivelmente de forma 

duradoura. Lisboa é aqui analisada em torno 

destas dimensões, e ainda como exemplo ilus-

trativo do surgimento de uma nova cultura po-

lítica cujas características são particularmente 

complexas e eventualmente contraditórias.1 

O texto encontra-se estruturado em 

cinco seções. Na seção 2, desenvolve-se uma 

perspectiva crítica sobre a crise e as medidas 

de austeridade aplicadas, numa análise com-

plementada por interpretações de bases geo-

gráficas e longitudinais. A seção 3 analisa o 

contexto das respostas políticas para a crise 

em Portugal, fornecendo o quadro das pressões 

de escala nacional e europeia, orientadas para 

a austeridade. A seção 4 expõe determinados 

dados que servem de base à exploração da na-

tureza dos vários tipos de impactos e de sua 

distribuição espacial na AML. Na seção 5, é 

desenvolvida uma análise crítica dos principais 

fatores de mudança aos níveis institucional, 

político e cívico. As reflexões finais são desen-

volvidas na seção 6.

Uma perspetiva critica     
sobre a crise europeia

Nos discursos político-institucionais, as origens 

e a persistência da crise dos países do Sul da 

Europa são explicadas como a consequência 

de décadas de despesas públicas excessivas e 

até irresponsáveis, nomeadamente devido a 

sistemas de Estado Social supostamente insus-

tentáveis (Blyth, 2013). É no predomínio dessas 

perspetivas que as políticas econômicas da 

austeridade, entendidas como necessárias para 

a re-consolidação dos orçamentos nacionais, e 

criar as condições para a recuperação econômi-

ca e competitiva, encontram sua fundamenta-

ção (Krugman, 2012).

Contudo, de acordo com Blyth (2013), a 

crise atual não é uma crise do setor público, 

mas antes uma crise do setor privado, a ser 

parcialmente paga com fundos públicos. Nes-

ta perspetiva, as crises das dívidas soberanas 

são sobretudo resultado da utilização de fun-

dos públicos para resgatar as instituições e o 

sistema financeiro europeu. Antes da crise, as 

dívidas soberanas de Espanha ou Irlanda en-

contravam-se abaixo de limiares críticos – em 

2007, 26% e 12% respectivamente do Produto 

Interior Bruto (PIB) (Blyth, 2013). Outros países 

como Itália, Grécia e Portugal detinham dívidas 

historicamente altas, embora essas não fossem 

consideradas um grande problema à escala 
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europeia  – e cresceram exponencialmente de-

pois do início da crise. Tais dívidas não são en-

tão suficientes para explicar a crise dos países 

do Sul da Europa e da Irlanda. As razões devem 

ser procuradas, por um lado, no rebentar das 

bolhas da especulação imobiliária e financeira 

e, por outro lado, pela conjugação de tendên-

cias socioeconômicas recentes como a estag-

nação do crescimento desde o ano 2000, o 

envelhecimento das populações europeias e al-

guma incapacidade de mudanças de natureza 

estrutural nas dimensões político-institucionais.

Nos meses que se seguiram ao colapso 

de Wall Street de 2008, à implosão de alguns 

bancos, antes considerados demasiados gran-

des para ir à falência (too big to fail), e à re-

velação pública de práticas fraudulentas nos 

mercados financeiros, as análises dominantes 

apontavam para uma perigosa insustenta-

bilidade do sistema financeiro vigente. Duas 

recomendações eram dadas aos governos na-

cionais: intervir nas instituições bancárias em 

risco, com o objetivo de tranquilizar os merca-

dos e antecipar o pânico público, e lançar gran-

des programas de investimento público, com o 

objetivo de estimular uma rápida recuperação 

econômica. No final de 2008, a União Europeia 

aprova um ambicioso plano de recuperação 

(CEC, 2008) que previa 170.000 milhões de eu-

ros de investimentos pelos Estados Membros. 

Todavia, poucos meses depois, esgotavam-se 

os debates sobre a necessidade de regulamen-

tar os mercados, enquanto as instituições inter-

nacionais, bem como governos e think-thank 

de natureza eminentemente conservadora, 

defendiam a necessidade da implementação de 

políticas de austeridade (Peck, 2013). A austeri-

dade é “uma forma de deflação voluntária, na 

qual a economia se ajusta através da redução 

de salários,  de preços e da despesa pública, com 

o objetivo de recuperar competitividade, o que 

é (supostamente) conseguido da melhor forma 

através de cortes nos orçamentos, nas dívidas e 

nos deficits  do Estado. Assim, defendem os seus 

patrocinadores, inspira-se confiança nos merca-

dos” (Blyth, 2013, p. 2; tradução nossa).

No entanto, enquanto os consequentes 

cortes no Estado Social e as pressões fiscais no 

mercado laboral têm aumentado as desigual-

dades e a pobreza, essas políticas não têm re-

sultado em qualquer redução estruturante das 

dívidas nacionais, nem têm conseguido aliviar 

os estados de recessão nem estimulado o cres-

cimento econômico (Krugman, 2012). Roitman 

(2014) estuda as narrativas sobre o risco de 

“colapso” dos sistemas político e econômico 

e seu papel na justificação da austeridade. Se 

entendermos a crise atual como uma crise da 

própria economia neoliberal – e de sua finan-

ceirização –, a austeridade pode ser entendida 

como o instrumento através do qual o neolibe-

ralismo sobreviveu à sua própria crise: “o que 

podia ser descuidadamente definido como ‘o 

sistema’ foi descaradamente reiniciado com o 

mesmo software ideológico e administrativo, 

até com os mesmos bugs, que estiveram na ori-

gem do colapso” (Peck, 2013, p. 135; tradução 

nossa). É assim necessário entender a narrati-

va neoliberal para compreender e enquadrar a 

crise europeia. De acordo com Harvey (2005), o 

neoliberalismo é um projeto de reestruturação 

do capitalismo e de restauração das condições 

para acumulação de capital. As especificidades 

das dinâmicas neoliberais mostram como o 

Esta do não tem sido reduzido, como defendem 

as concepções liberais tradicionais, mas antes 

reor ganizado para permitir formas específicas  

de competição (Wacquant, 2012), através de 
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uma mistura contraditória de regulação e desre-

gulamentação (Brenner et al., 2010; Rodrigues  

e Teles, 2011). Os mercados (financeiros) são 

desregulados e, ao mesmo tempo, os Estados-

-nação intervêm no espaço financeiro e econô-

mico com o objetivo de favorecer a acumulação 

de capital, através da privatização de serviços 

públicos e de novas formas de parcerias públi-

co-privadas em matérias públicas de base con-

cessionável, consideravelmente garantidas.

Uma leitura crítica sobre as dinâmicas 

neoliberais é portanto necessária para compre-

ender a enorme relevância da crise e da aus-

teridade nas cidades, por duas razões. Em pri-

meiro lugar, o papel da produção urbana e da 

reestruturação territorial têm sido centrais ao 

desenvolvimento e ao sucesso das abordagens 

neoclássicas e neoliberais desde pelo menos os 

anos 1980 (Brenner, 2004). As fortes dinâmicas 

de produção – e de consumo – de territórios 

urbanos, suburbanos e peri-urbanos podem ser 

entendidas como resultados ou mesmo estraté-

gias coerentes e estruturantes de acumu lação 

(Peck et al., 2013). Embora exista uma significa-

tiva variedade de tendências locais e regionais, 

principalmente relacionadas com a variedade 

dos contextos institucionais, político-culturais 

e de governança, e que justificou numerosas 

críticas sobre a utilidade do neoliberalismo co-

mo conceito teórico para uma generalização 

tendencial (Baptista, 2013), podem contudo ser 

distinguidas algumas tendências comuns – em-

bora não exclusivas – na governança urbana 

nessas ópticas, em torno de conceitos como 

competitividade territorial, marketing urbano, 

parcerias público-privadas, subcontratação, 

concessão, privatização (Sager, 2011).

Em segundo lugar, muitos consideram a 

crise econômica – e especialmente a crise no 

Sul da Europa – como o culminar de trajetos 

de longo prazo de desenvolvimento desigual 

promovido justamente pelas políticas neolibe-

rais (Hadjimichalis, 2011; Blyth, 2013). Tal visão 

pode ser exemplificada através das políticas da 

habitação e da passagem de uma política de 

provisão pública de habitação social para uma 

outra de apoio à propriedade privada (o right 

to buy dos tempos de Margaret Thatcher). Es-

sa passagem, em conjugação com uma paula-

tina erosão das capacidades do Estado Social, 

“forçou as pessoas nos Estados Unidos e em 

outros países a confiar sempre mais na pro-

priedade da casa como substituto dos mecanis-

mos sociais de partilha de riscos. Os esforços 

individuais  para substituir recursos e serviços 

públicos pela condição de proprietário da habi-

tação empurraram os preços para níveis clara-

mente insustentáveis” (Schwartz, 2012, p. 53; 

tradução nossa). As bolhas do imobiliário ha-

bitacional e da dívida privada que resultaram 

permitiram assim elevadas performances es-

peculativas e estiveram na origem do colapso 

financeiro (Blyth, 2013).

É aliás possível notar como as categorias 

principais adotadas para uma economia em 

tempos de crise são praticamente as mesmas 

do período anterior a 2008, nomeadamente a 

ênfase na necessidade de atrair investimen-

tos e os discursos sobre competição global, 

promovidos pelas organizações internacionais 

(Oosterlynck e González, 2013). Produção e 

consumo na economia global não se encon-

tram unicamente concentrados nos espaços 

urbanos, mas as agendas políticas dominan-

tes reconhecem a cidade como um elemento 

nodal na criação de fontes de consumo. No-

meadamente em âmbitos de projetos de re-

novação e de requalificação urbana de base 
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competitiva,  em projetos de marketing urbano 

e de fomento turístico, nos incentivos públicos 

ao contínuo fomento da propriedade privada, 

nas tendências de comercialização ou mesmo 

de semiprivatização de espaços públicos e ain-

da no papel-chave das instituições financeiras 

nos novos regimes urbanos (Peck et al., 2013). 

Nesse sentido, pode-se avançar que uma inter-

pretação da natureza da atual crise necessitará 

também de uma análise crítica das dinâmicas 

das instituições e dos regimes de governo urba-

no e territorial.

Questões de contexto:            
a agenda da austeridade        
e seus impactos em Portugal

A deflagração da crise financeira em 2008 mar-

cou o início de uma época de profundas mu-

danças na sociedade e na política portuguesa. 

É possível encontrar abordagens variadas e até 

contraditórias nas respostas políticas à crise, 

organizadas segundo fases temporalmente 

consecutivas (cf. Pedroso, 2014): num primeiro 

momento, as políticas para a sustentação do 

‘sistema’ e para o relançamento da economia; 

num segundo momento, o início da implemen-

tação de políticas de austeridade sobretudo 

nos setores financeiros e fiscais; por fim, a im-

plementação da austeridade numa lógica já 

claramente ideológica e em larga escala.2 

Em linha com as primeiras reações à crise 

pelas instituições europeias (cf. a seção ante-

rior), o governo português emitiu um conjun-

to de garantias públicas relativas às dívidas 

do setor bancário privado e assumiu o con-

trole de alguns bancos de investimento, cujas 

atividades  de endividamento e especulação de 

risco se tornaram públicas. Simultaneamente, 

foi apresentada uma agenda aparentemente 

neo-Keynesiana para o orçamento de 2009:3 os 

trabalhadores públicos receberam um aumen-

to salarial de 2,9% e foi lançado um programa 

ambicioso de obras públicas, principalmente 

relativo a infraestruturas de transportes. Mas, 

já em 2010, as tendências foram revertidas: o 

investimento em obras públicas foi congelado, 

as receitas fiscais encolheram e a despesa pú-

blica em subsídios de desemprego aumentou. 

Ao mesmo tempo que a crise europeia se de-

senrolava, as taxas de juro sobre a dívida públi-

ca disparavam e o deficit crescia de forma con-

siderável. Portugal encontrava-se oficialmente 

em crise de dívida soberana.

A primeira série de políticas de ajusta-

mento fiscal seria entretanto implementada 

em 2010/11: os impostos foram aumentados, 

as reformas e os salários públicos foram con-

gelados e uma nova legislação veio limitar o 

acesso aos apoios sociais. Em abril de 2011, 

após o chumbo parlamentar de um novo pa-

cote de ‘ajustamento’, o Primeiro-Ministro so-

cialista solicitaria ajuda internacional. A Troika 

que rea lizou o empréstimo a Portugal (Fundo 

Monetário Internacional, Comissão Europeia e 

Banco Central Europeu) impôs à política na-

cional um programa especialmente severo nas 

vertentes orçamental e político-administrativa 

– tal como havia imposto na Grécia e na Ir-

landa, e mais tarde, se bem que de forma algo 

mitigada, na Espanha. Dois meses depois, um 

governo de centro-direita tomaria posse. As po-

líticas de austeridade aplicadas em larga escala 

enquadraram-se assim na permissão de uma 

assistência financeira de base institucional, 

sendo justificadas por sobre uma narrativa da 
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incapacidade  portuguesa na restauração pró-

pria das estruturas públicas e administrativas e 

da sua economia.

Esse diagnóstico seria construído a par-

tir de uma representação reconhecidamente 

distorcida dos padrões de despesa pública e 

privada que, supostamente, haviam conduzido 

a um endividamento nacional insustentável. 

Contudo, esta visão consegue ser facilmente 

posta em causa através uma análise mais de-

talhada às contas da dívida nacional (Abreu et 

al., 2013). A dívida pública portuguesa crescera 

gradualmente desde meados dos anos 1990, 

chegando à média da UE por volta do 2005. A 

maior componente de endividamento seria de-

senvolvida só após 2008, em importante medi-

da como resultado da crise financeira interna-

cional. Ao mesmo tempo, o endividamento das 

famílias permanecera relativamente limitado: 

em 2010, cerca de 63% da população não ti-

nha qualquer dívida de crédito – não obstante 

cerca de 80% das dívidas existentes serem re-

lativas a empréstimos para habitação. E, apesar 

da crise econômica, em 2013 apenas 6,6% dos 

empréstimos reportavam a casos concretos de 

incumprimento. No endividamento para habi-

tação, o incumprimento era mesmo assim mais 

baixo, embora esse tenha vindo a aumentar, 

passando de 1,8% em 2008 para 2,9% em 

2012 (Santos e Costa, 2013). Como será de 

esperar, nas áreas urbanas, o incumprimento 

no crédito à habitação é superior à média na-

cional: na metrópole de Lisboa tem atingindo 

no final de 2014 o rácio de 3,7%, com alguns 

municípios a atingirem 6,3%.4 

Desde o início do novo milênio, Portugal 

sofre uma sequência de choques econômicos 

significativos com elevado impacto na sua ca-

pacidade de competitividade internacional: 

a adoção de uma moeda forte (o euro, em 

2002), os impactos da liberalização do comér-

cio mundial e sobretudo das exportações chi-

nesas nos mercados tradicionais de exportação 

portuguesa, a crise petrolífera de meados dos 

2000. O resultado tem sido intitulado como a 

‘década perdida’ (comumente assim referida 

nos media) da economia portuguesa. Entre 

2000 e 2010, o PIB português cresceu a uma 

taxa média anual de cerca de 1%. De acordo 

com Reis e Rodrigues (2011), as razões dessas 

dificuldades podem ser encontradas nos tipos 

de respostas políticas aos choques exterio-

res, que conduziram a um modelo econômico 

crescentemente norteado por baixos salários e 

uma crescente desigualdade, em lugar de um 

redirecionamento de investimentos em setores 

com maior valor acrescentado econômico, mas 

também social e ambiental.

Sem ter em consideração qualquer tipo 

dessas perspectivas, as terapias de política eco-

nômica e pública da Troika consistiriam sobre-

tudo na materialização de cortes drásticos na 

despesa e no investimento público, bem como 

no relançamento de políticas de reestruturação 

e de neo-liberalização em múltiplos setores. A 

administração, os serviços e os salários públi-

cos foram repetidamente reduzidos, a despesa 

pública em saúde e educação consideravel-

mente reduzida, um programa de demissão de 

trabalhadores públicos apontaria para uma re-

dução de cerca de 50.000 postos de trabalho. 

Também as políticas de apoio social tais como 

as políticas contra a pobreza e de redução de 

desigualdades, assim como os subsídios de de-

semprego, seriam cortados. Aumentaria a carga 

fiscal – incluindo de bases extraordinária – por 

sobre as reformas, os salários e o consumo. 

Enfim, um vasto programa de privatização em 
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setores econômicos estratégicos (tais como os 

transportes públicos, a energia, as comunica-

ções, os correios, os aeroportos e a companhia 

área nacional) seria implementado.

Os efeitos econômicos sociais e ainda 

econômicos do ‘programa de ajustamento’ 

imposto pela Troika desde 2011 são hoje mui-

to evidentes (Abreu et al., 2013): entre 2011 e 

2013, o PIB português cairia 5,9% – surgindo 

algum sinal de crescimento somente no ano 

2014, com apenas +0,9%. Em 2013, o consu-

mo privado regressaria aos níveis do ano de 

2000, e o consumo público aos níveis do ano 

de 2002, não havendo memória (i.e. não há 

comparação nos dados estatísticos disponíveis) 

de um colapso como o que foi verificado nas 

taxas de investimento público e privado. No 

primeiro trimestre de 2013, o investimento lí-

quido na economia portuguesa era menor em 

20% do que o do ano de 1995. Entre 2011 e 

2013, o rendimento nacional bruto diminuíra 

4%, enquanto o rendimento de trabalho tive-

ra uma redução de 9,7%.5 Esses dados podem 

ser interpretados como uma acentuada pressão 

para a contração salarial, típica das economias 

em recessão, mas são sobretudo resultado das 

políticas de austeridade implementadas.

A próxima seção do artigo focalizar-se-á 

na análise empírica da Área Metropolitana de 

Lisboa, para esse conturbado período. As ten-

dências econômicas, territoriais e sociodemo-

gráficas da maior metrópole portuguesa serão 

apresentadas por forma a interpretar os efeitos 

da crise econômica e das correspondentes res-

postas políticas através de análise dos dados 

correspondentes.

Área Metropolitana de Lisboa: 
a crise em movimento6 

Desempenho econômico                      
e efeitos territoriais

Como capital de um país relativamente pe-

queno e tendencialmente macrocéfalo, Lisboa 

(com sua Área Metropolitana, a AML, Figura 

1) sempre foi motor central para o desempe-

nho global do país (Quadro 1). A concentração 

de população, de produção e de consumo tem 

atraído de forma permanente grande parte dos 

recursos nacionais bem como investimentos 

consideráveis em Investigação e Desenvolvi-

mento. A AML reúne assim parte significativa 

dos recursos demográficos e produtivos nacio-

nais: 27% dos habitantes, 26,2% do emprego, 

37,3% do Valor Acrescentado Bruto.

Pelas mesmas razões, a AML foi forte-

mente afectada pela crise econômica bem co-

mo pelo conjunto de medidas de austeridade 

aplicadas pelo governo central. Não obstante, 

tomando em análise o Índice Sintético de De-

senvolvimento Regional7 (Quadro 2), tal efeito 

surge evidenciado por formas aparentemente 

contraditórias, diante da trajectória dos valores 

referentes ao período anterior à implementa-

ção de medidas de austeridade, e respectiva-

mente aos anos após o início da implementa-

ção de tais medidas (2010 em diante).

A componente ‘competitividade’ do ín-

dice revela um ligeiro padrão de melhoria até 

ao ano de 2010, em contradição com as com-

ponentes ‘coesão’ e ‘qualidade ambiental’, que 
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se degradam visivelmente. Uma análise mais 

cuidadosa permite compreender essa aparente 

contradição. Todas as variáveis que concorrem 

para a componente competitividade (PIB per 
capita, pessoal qualificado, crescimento das 

exportações, intensidade em I&D ou a preva-

lência de atividades intensivas em conhecimen-

to) não só apresentam na AML valores muito 

acima dos da média nacional, como reagem 

de forma menos imediata aos efeitos da crise 

por força do perfil de especialização da área 

metropolitana. Para além do mais, a efetiva 

dependência do comportamento da procura no 

mercado interno na região (em desaceleração) 

surge também atenuada na AML pelo perfil de 

exportações, dando assim uma sensação de 

crescimento, apesar de o real comportamento 

das variáveis macroeconômicas não se mostrar 

tão positivo.

Assim, durante a primeira fase da crise 

econômica (2007-2010) e antes da economia 

da região ter iniciado um registo de contração, 

verificou-se um crescimento moderado na AML, 

devido sobretudo aos setores exportadores e 

a um crescimento ainda relativamente conti-

do do desemprego (8,2% em 2007; 9,8% em 

2009) – ambas essas variáveis com comporta-

mentos melhores diante das médias nacionais. 

Além disso, a predominância na AML dos seto-

res do turismo e dos serviços, terá contribuído 

para a sustentação dos depressores econômi-

cos. Por seu lado, será durante a segunda fase 

(após 2010) que todos os componentes do índi-

ce apresentam relevantes reduções.

Quadro 1 – Indicadores principais sobre a Área Metropolitana de Lisboa (AML)

2013 Portugal AML

População (milhões)

PIB pc (PT=100)

VAB preços correntes (M€)

População Empregada dos 15 aos 64 anos (milhares)

Produtividade (milhares de euros) (2010)

10,5

100

150.465

4.158

30,7

2,8

139

56.154

1.092

38,7

Elaborado pelos autores. Dados: INE (censos); CCDR- LVT.
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A análise de outras variáveis de desem-

penho econômico complementa a compreen-

são dos efeitos reais da crise bem como dos 

efeitos gerados pelas medidas de austeridade 

entretanto aplicadas, notavelmente as quedas 

abruptas verificadas nos níveis de investimento 

privado e, especialmente, de investimento pú-

blico, acompanhadas por cortes elevados nos 

gastos públicos para supostamente restaurar 

Quadro 2 – Índice Sintético de Desenvolvimento Regional (Portugal)

Elaborado pelos autores. Dados: INE.

Portugal
ISDR Competitividade Coesão

Qualidade 
ambiental

100 100 100 100

AML

2011

2010

2008

2006

105,33

106,48

106,79

107,21

113,26

113,93

113,18

113,01

103,99

104,64

106,57

107,78

98,01

100,20

100,00

100,27

a competitividade econômica e a sustentabili-

dade financeira. A tendência observada quanto 

ao investimento é evidente nos números regis-

trados da Formação Bruta de Capital Fixo,8 que 

cairão quase 20% entre 2008 e 2011. Cerca 

de 65 mil empresas (17,6% do total) desapa-

recerão entre 2008 e 2012 na AML, passando 

sua taxa de sobrevivência a apresentar valores 

abaixo da própria média nacional.

Figura 1 – A Área Metropolitana de Lisboa (AML)

Elaborado pelos autores. Mapa Portugal: Wikipedia.

1. Lisboa
2. Oeiras
3. Amadora
4. Odivelas
5. Loures
6. Cascais
7. Sintra
8. Mafra
9. Vila Franca de Xira

10. Almada
11. Seixal
12. Barreiro
13. Moita
14. Montijo
15. Alcochete
16. Sesimbra
17. Setúbal
18. Palmela
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Os setores do imobiliário e da constru-

ção foram os primeiros a sofrer com a crise, 

como bem revela a queda do valor dos con-

tratos de compra e venda imobiliária (Figura 

2). A AML é um complexo sistema densa-

mente urbanizado, como resultado de várias 

décadas de prevalência de produção sobre o 

espaço e do fomento das economias de ur-

banização: entre 2001 e 2011, e diante de 

um crescimento de 6% da população, dá-se 

um crescimento da área construída de cerca 

de 14,2%. Por seu lado, e subdividindo essa 

década, verifica-se que após um crescimento 

sustentado no início dos anos 2000, as obras 

de construção nos dois grandes distritos da 

AML (Lisboa e Setúbal) caem para metade 

na segunda metade da década e início da se-

guinte (2007-2012). 

Figura 2 – Construção e setor imobiliário na AML

Elaborado pelos autores. Dados: INE.

Edifícios licenciados

Contratos  de compra e venda
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É ainda de salientar que a depressão fi-

nanceira intervém num processo já em curso 

(Figura 2). O número de contratos de compra 

e venda no setor da construção pára de crescer 

em 2006 com o rebentar da bolha imobiliária, 

bem como com uma crescente eficácia na regu-

lamentação do planejamento e ordenamento 

urbano, após décadas de urbanização pouco 

regulamentada (Fernandes e Chamusca, 2014). 

A contração do setor da construção reforçará 

uma polarização regional, especialmente no 

distrito de Setúbal, onde os “municípios com 

baixos níveis de escolaridade e de qualificação, 

com problemas estruturais de inclusão social 

e precariedade laboral e dependentes de seg-

mentos de mercado de trabalho em retração 

(construção civil, serviços desqualificados) evi-

denciam uma maior sensibilidade imediata aos 

efeitos da crise” (Ferrão, 2013, p. 256).

Por sua vez, as insolvências de hipo-

tecas bancárias irão aumentar quase 50% 

entre 2009 e 2013, revelando das crescentes 

dificulda des financeiras por parte das famí-

lias. Com os discursos políticos a apontarem 

as famílias como co-responsáveis pela crise 

nacional, diante de seu nível de endividamen-

to excessivo, o crescimento da dívida privada 

pode não obstante ser explicado, em principal 

medida, pela falta de uma política global de 

habitação durante décadas. Em 2010, os em-

préstimos à habitação eram responsáveis por 

cerca de 80% do endividamento das famílias, 

tendo a compra de casa própria sido incentiva-

da por sucessivos governos, com benefícios fis-

cais e sistemas de crédito subsidiados pelo Es-

tado para aquisição de habitação. Essas políti-

cas iriam criar uma articulação e uma simbiose 

de caráter particular,  ligando política pública, 

investimento das famílias, endividamento  

privado  e instituições de crédito financeiro 

(Santos, 2013).

Tendências sociodemográfi cas

A AML é uma região europeia altamente qua-

lificada. Detém as maiores universidades do 

país, bem como o maior número de centros de 

I&D e um número muito considerável de em-

presas inovadoras – cerca de 62% das empre-

sas apresenta atividades de inovação, diante 

de 54% na média nacional (INE, 2014a). Apre-

senta ainda 16,8% de seus habitantes com 

grau de ensino superior (diante de uma média 

nacional de 11,8%) e um ligeiro aumento de 

sua vitalidade demográfica, visível no aumento 

da proporção de jovens na população total (de 

14,9% em 2001 para 15,5% em 2011, segundo 

os Censos) e de uma população imigrante bas-

tante jovem. Não deixa a área metropolitana, 

porém, de ser uma região muito envelhecida e 

com taxas de natalidade em relativo declínio, 

tendo ao longo dos últimos 10 anos a percen-

tagem de pessoas 65 anos ou mais passado de 

15,4% para 18,2% da população total. Essas 

tendências são ainda mais significativas quan-

do entendidas a partir da perspectiva do mer-

cado de trabalho e suas características intensi-

ficadas ao longo dos anos de crise. Na verdade, 

os efeitos duplos da crise e das respostas políti-

cas são aqui igualmente muito claras, tendo-se 

assistido a uma redução em cerca de 180.000 

trabalhadores da população empregada entre 

2008 e 2013.

Concomitantemente, a taxa de desem-

prego mais do que duplicou neste período 

(de 8,2% para 18,5%), tendo-se acentuado 

esse aumento desde o resgate financeiro e 
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as imposições  dos credores internacionais em 

2011 (Figura 3), confirmando os efeitos depres-

sores da austeridade. Em particular, a taxa de 

desemprego dos jovens aumentou de 18,6% 

em 2007 para 45,3% em 2013. Os desempre-

gados inscritos nos serviços públicos de em-

prego (números atualizados mensalmente que 

permitem capturar as tendências de forma 

mais rápida) confirmam estes resultados: o de-

semprego registado na AML9 começou a subir, 

embora a um ritmo relativamente baixo, após 

2008, aumentando porém de forma muito mais 

drástica a partir de 2010/11, quando os cortes 

no investimento e nas políticas sociais efetua-

das pelo governo central se implementaram. 

Mais recentemente, tem-se verificado uma li-

geira melhoria nesse indicador, devida em par-

te ao acentuar da desistência dos desempre-

gados inscritos na procura de trabalho, e não 

tanto a uma efetiva retomada econômica.

Um dos resultados mais sérios registra-se 

no risco de pobreza, que tem vindo a aumen-

tar de forma muito preocupante desde 2009 

(Quadro 3), invertendo uma tendência positiva 

traçada desde o início da década e resultado de 

uma estratégia de políticas públicas de comba-

te à pobreza. De acordo com as estatísticas da 

UE referentes ao Inquérito às Condições de Vi-

da e Rendimento (INE, 2014b) em 2013, 19,5% 

da população de Portugal encontrava-se em 

risco de pobreza, mesmo após transferências 

sociais, contra uma taxa de 17,9% em 2009. 

A taxa de risco de pobreza para a população 

desempregada no país foi de 40,2% em 2012, 

registando um aumento de quase quatro pon-

tos em relação a 2009. Por seu lado, os novos 

aumentos das assimetrias na distribuição de 

rendimentos desde 2010 inverteram as tendên-

cias de redução das desigualdades econômicas 

da década anterior (Alves, 2014).

Figura 3 – Evolução do desemprego e dos benefi ciários
do Rendimento Social de Inserção na AML

Elaborado pelos autores. Dados: INE e Pordata (http://www.pordata.pt/Home)
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Mesmo não detendo dados consistentes 

sobre a pobreza em um nível mais subnacional, 

existe conhecimento suficiente para se poder 

afirmar que as áreas urbanas foram profunda-

mente afetadas nesses âmbitos. Na primeira 

fase da crise, registou-se um aumento signifi-

cativo (de cerca de 66%) no número de benefi-

ciários do Rendimento Social de Inserção (RSI, 

uma prestação de segurança social para as 

famílias mais pobres) na AML. Desde 2010, no 

entanto, as medidas de austeridade e os cortes 

nas prestações de apoio social originaram uma 

redução drástica desses números, em contraste 

vivo e paradoxal com o crescimento do desem-

prego, da pobreza e das desigualdades (Figura 

3, Quadro 3).

Além disso, as tendências de envelheci-

mento estruturantes na população da AML, o 

correspondente aumento do número de benefi-

ciários de pensões e o baixo valor das pensões 

médias no sistema de Segurança Social (CCDR-

-LVT, 2013) acentuaram a população mais ido-

sa como um grupo social altamente vulnerável 

e com alto risco de pobreza. Os cortes acentua-

dos no Complemento Solidário Para Idosos (um 

importante benefício social para a população 

idosa e mais pobre) que o governo central 

impôs desde 2011, aumentaram por sua vez 

a percentagem de população com mais de 65 

anos de idade exposta à pobreza.

Existem ainda outras dimensões em que 

se tem verificado efeitos depressores decorren-

tes das medidas de austeridade, da redução do 

emprego, dos salários e do rendimento fami-

liar. Relevante exemplo mostra ser a dimensão 

da mobilidade diante desta vasta e dispersa 

região urbanizada da AML, caracterizada por 

deslocações diárias e semipolicêntricas muito 

significativas: a população da cidade central 

de Lisboa (cerca 600.000 habitantes) duplica 

ou mesmo quase triplica durante muitos dos 

dias úteis. Entre 2008 e 2010, o número de via-

gens urbanas e suburbanas no transporte pú-

blico manteve-se estável, enquanto no período 

2010-2014 verificou-se uma relevante queda 

de 28,5% no seu uso (AMTL, 2013; 2014). As-

sume-se que entre as razões principais estejam 

a perda de capacidade econômica e de poder 

de compra causada pela crise econômica, mas 

também os cortes na oferta pública de trans-

porte metropolitano e o aumento significativo 

das tarifas de transporte público (24% no pe-

ríodo 2010-2012), medidas decididas pelo go-

verno central.

Finalmente, uma nota referente aos flu-

xos de emigração emergentes, sobretudo pelas 

suas potenciais consequências. Desde 2010 que 

se regista uma tendência de inversão completa 

das tendências migratórias na AML: os fluxos 

de imigração têm caído drasticamente (sendo 

os valores de 2012 metade dos de 2009), en-

quanto a emigração, especialmente entre os 

jovens, sobe abruptamente. Os dados estatís-

ticos oficiais indicam que em 2012 o número 

de emigrantes triplicou em relação a 2009. Por 

seu lado, alguns estudos estimam que entre 

2007 e 2012 terão saído do país cerca de 82,5 

mil portugueses por ano, apontando os dados 

atuais para uma saída de 110 mil em 2013 

(Observatório da Emigração, 2014). Em 2011, 

registrar-se-á pela primeira vez em décadas, 

um saldo demográfico global negativo. Estas 

tendências prefiguram assim um efeito que vai 

para além dos efeitos da crise e das políticas 

de austeridade: a perda de capital humano, por 

via de uma população cada vez mais envelheci-

da, mas especialmente por via da emigração de 

trabalhadores jovens, qualificados e instruídos.
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Duas crises, mais uma

A análise dos impactos provocados pela crise 

econômica na AML, acima expostos, mostram 

que podem ser identificadas três fases tem-

porais distintas no âmbito das consequências 

que se seguiram ao colapso financeiro glo-

bal. Na primeira fase (grosso modo, de 2008 

a 2010), o crash financeiro afetou fortemente 

os tecidos econômicos do país, mas particular-

mente nos territórios mais dependentes das 

economias de urbanização e de produção no 

espaço. Nesta fase, a AML como maior sistema 

urbano português parecia demonstrar alguma 

resistência, devido à sua diversidade – e como 

tal, resiliência – de base social, econômica, e 

no fundo urbana, vendo porém aumentar de 

forma paulatina os riscos de polarização socio-

espacial interna. A segunda fase corresponde 

à implementação  de uma acentuada gama de 

políticas nacionais de austeridade, a partir de 

2011: nesta fase é evidente o alargamento dos 

impactos da crise por sobre os tecidos urbanos 

da metrópole. Nesses sentidos, e embora não 

seja possível falar rigorosamente de causalida-

de, há algumas relações evidentes entre as po-

líticas de austeridade e efeitos sociais, não só 

sobre as classes mais pobres e mais dependen-

tes das transferências sociais públicas e para-

-públicas, mas também agora sobre as famílias 

da classe média, nomeadamente as mais liga-

das ao funcionalismo público e às atividades 

econômicas mais dependentes do Estado e da 

economia interna – veja-se a correspondência 

entre queda das viagens nos transportes públi-

cos e incremento das tarifas, ou a redução das 

transferências sociais em correspondência com 

o rápido incremento de desemprego e pobreza.

Quadro 3 – Indicadores de Portugal (EU-SILC 2012 e EU-SILC 2014)10 

Ano de referência 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taxa de Risco de Pobreza antes de 
Transferências Sociais (%)

Taxa de Risco de Pobreza após 
Transferências Sociais (%)

Privação Material Severa (%)

População em Risco de Pobreza (%)

43,4

17,9

9,1

24,9

42,5

18,0

9,0

25,3

45,4

17.9

8,3

24,4

46,9

18,7

8,6

25,3

47,8

19,5

10,9

27,5

–

–

10,6 (Po)

27,5 (Po)

Coefi ciente de Gini

Desigualdade na Distribuição de 
Rendimento (S80/S20)

Desigualdade na Distribuição de 
Rendimento (S90/S10)

33,7

5,6

9,2

34,2

5,7

9,4

34,5

5,8

10,0

34,2

6,0

10,7

34,5 Po)

6,2 (Po)

11,1 Po)

–

–

–

Elaborado pelos autores. Dados INE (2012; 2014b). Po – valor provisório.
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Finalmente, a AML mostra estar a entrar 

desde 2013/14 numa terceira fase da crise, pe-

rante significativas tendências de emigração 

que impulsionam a drenagem demográfica não 

somente das classes mais pobres, mas também 

de indivíduos jovens e mais qualificados, sendo 

essa uma nova fase que prefigura sérias muta-

ções de ordem demográfica e uma perda muito 

preocupante de capital humano.

Mudanças políticas e cívicas 
na Área Metropolitana         
de Lisboa

Esta seção traça um quadro dos padrões de 

mudança e de reestruturação nas dimensões 

sociopolíticas e cívicas na metrópole de Lisboa. 

Enredada entre pressões austeritárias de escala 

nacional e europeia, e reações de sinal contrá-

rio sobretudo nos níveis locais e cívicos, a me-

trópole apresenta hoje uma paisagem política 

complexa e mesmo contraditória em determi-

nados campos.

Entre reformas nacionais                     
e respostas locais

Portugal permanece uma das sociedades ins-

titucionalmente mais centralizadas da Europa. 

É o segundo país europeu não-micro (depois 

da Grécia) com maior nível de centralização 

da despesa pública. A proporção de despesa 

regional e local representa cerca de 15% de 

despesa pública em 2011, bem abaixo da mé-

dia da UE de 25% (Dexia e CCRE, 2012). Além 

disso, as regiões, que registram cerca de 4,5% 

da despesa pública não são dotadas de gover-

nos politicamente autônomos, sendo órgãos 

desconcentrados do Estado central (Nanetti 

et al., 2004). Este padrão de centralização é a 

principal razão da persistente fraqueza nas ad-

ministrações de âmbito mais local e regional 

(Seixas e Albet, 2012). Esses parcos recursos 

encontram-se agora ainda mais diminuídos 

diante das pressões fiscais induzidas pela cri-

se econômica e, sobretudo, pela redução das 

transferências nacionais, aplicadas desde 2010. 

Como resultado, os orçamentos municipais na 

AML têm tido, com poucas excepções, reduções 

de 20-30% desde 2009/2010.11 

Além dos amplos cortes orçamentais, o 

governo central implementou significativas re-

formas de âmbitos fiscais e administrativos nos 

poderes territoriais. Desde logo, através de um 

gradual e estruturante (com impactos previstos 

a médio e longo prazo) corte nas receitas fiscais 

de base local, por sobre a atividade econômica 

e o próprio setor imobiliário. Em segundo lugar, 

pela revisão de diversas das principais estrutu-

ras de administração territorial (Leis 22/2012 e 

75/2013), supostamente delegando competên-

cias, mas não sendo essas correspondidas por 

pacotes financeiros, ao mesmo tempo retirando 

efetiva capacidade autonômica ao poder local.

Em particular, a Lei 22/2012 relativa à 

reor ganização administrativa territorial as-

sumiu os cortes na despesa pública como 

leitmotiv  para a eliminação de 27% das 4.260 

freguesias (nível de poder mais local) do país.12  

Essa Lei dava às assembleias municipais 90 dias 

para elaborar uma proposta de reorganização 

interna e estabelecer os respetivos critérios. A 

Associação Nacional de Freguesias contestou a 

reforma, advogando que a reorganização deve-

ria basear-se em agregações voluntárias e não 
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em parâmetros demasiado generalistas (Asso-

ciação Nacional de Freguesias, 2012). Catorze 

dos 18 municípios da AML tomaram posição 

contra a reorganização administrativa, en-

quanto dois municípios (Sesimbra e Sintra) não 

apresentaram sequer qualquer proposta nos 

termos definidos. Como resultado, um grupo de 

trabalho criado pelo Parlamento nacional im-

pôs a reestruturação administrativa das fregue-

sias em 14 municípios (em dois casos, Sesimbra 

e Alcochete, o antigo modelo foi mantido por 

cumprir os novos parâmetros exigidos). Diante 

dessas relevantes reformas, os protestos e as 

tentativas de resistência, inclusive de base ins-

titucional, não surtiram qualquer efeito.

Por seu lado, os municípios de Lisboa e 

da Amadora escolheram uma abordagem di-

ferenciada, desenvolvendo propostas autôno-

mas de reorganização interna. Na Amadora, a 

reorganização foi baseada num estudo socio-

demográfico e na pretensão de alcançar uma 

distribuição equitativa dos serviços públicos, 

bem como num processo consultivo que rece-

beu cerca de um milhar de contributos (Câmara 

Municipal de Amadora, 2012). O município de 

Lisboa já trabalhava desde 2009 numa estra-

tégia de reforma administrativa, tendo aten-

dido a uma Lei nacional de base própria, e de 

acordo com a especificidade concedida pela 

própria Constituição da República (vejam-se a 

este propósito os estudos preliminares da re-

forma de Lisboa-cidade, desenvolvidos por uma 

equipa científica multidisciplinar, Mateus et al., 

2010). A redução do número de freguesias no 

município de Lisboa (de 53 para 24) foi um dos 

pilares na direção de uma melhoria global da 

qualidade de governação urbana. O principal 

objetivo era o de transferir competências de 

serviço público de proximidade para as juntas 

de freguesia,  anteriormente pouco capacitadas 

nesse sentido: na gestão e manutenção dos 

espaços públicos; na emissão de autorizações 

e licenças urbanísticas de proximidade; no pla-

nejamento e gestão de equipamentos e servi-

ços locais; na promoção de programas sociais, 

culturais e comunitários. A reforma municipal 

foi submetida a um processo consultivo, que 

recebeu mais de 7 mil contributos (Mateus et 

al., 2010; Câmara Municipal de Lisboa, 2011).

A Lei 75/2013, de âmbito nacional, esta-

belecia quatro objetivos: descentralizar, forta-

lecer o poder municipal, apoiar as associações 

voluntárias de municípios, promover a coesão e 

a competitividade territorial. A Lei previa a de-

legação de competências do nível nacional pa-

ra o nível local e intermunicipal, tendo porém 

relevantes lacunas em campos como os neces-

sários e correspondentes recursos financeiros e 

fiscais. Da mesma forma, os conselhos metro-

politanos e as associações municipais (instituí-

dos em 2008) têm sido mantidos como órgãos 

meramente coordenadores, sem competências 

reais, recursos acrescidos ou órgãos eleitos (cf. 

Crespo e Cabral, 2010). Por conseguinte, não se 

pode concluir por uma efetiva descentralização, 

correspondente aos discursos crescentemente 

desenvolvidos em seu torno – de acordo com 

Mendes (2015), as reformas em curso a escala 

nacional configuram-se como um processo de 

restruturação neoliberal das políticas públicas 

em favor da competitividade territorial.

Paralelamente ao confronto nacional-

-local nas reformas administrativas, a aplicação 

de instrumentos de governação inovadores 

e capazes de envolver os cidadãos revela por 

sua vez padrões institucionais de base local de 

maior resposta aos desafios da crise (e para 

além dela), evidenciando esforços em construir 
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instrumentos de prestação de contas em maté-

ria de despesa local em tempos de contenção. 

Vários instrumentos têm sido desenvolvidos 

nos campos da participação, desde a Agen-

da 21 (implementada em cinco municípios da 

AML), ao orçamento participativo (a ferramenta 

mais difundida, utilizada em nove dos dezoito 

municípios), e a vários instrumentos digitais e 

de consulta na comunicação cidadãos-governo 

(em Lisboa e Cascais). Contudo, alguns desses 

instrumentos nem sempre são usados da for-

ma estável e duradoura: por exemplo, a recente 

história portuguesa dos orçamentos participati-

vos é caracterizada por muita experimentação 

e alguma instabilidade inerente (Alves e Alle-

gretti, 2012). Alguns municípios cortaram nos 

valores destinados a estes orçamentos (como 

Lisboa e Cascais), outros têm usado os orça-

mentos participativos numa base intermitente 

(como Odivelas, Oeiras e Sesimbra) e noutros 

casos o que é apelidado de orçamento partici-

pativo resume-se à utilização de instrumentos 

de consulta (em Alcochete e em Palmela).

Lisboa-Cidade: entre dependências     
e inovações

Considerando suas particularidades partidárias 

e ideológicas, os diferentes municípios da me-

trópole de Lisboa têm procurado desenvolver 

novas práticas de tentativa de reação à crise e 

aos seus efeitos no espaço e sociedade urba-

nos. Dentre esses, o caso da cidade-centro de 

Lisboa é particularmente interessante. Desde 

2007, um esforço no sentido de inovar tornou-

-se possível graças a uma conjuntura de maio-

ria e estabilidade política suportada por um 

governo local de centro-esquerda. Os esforços 

no sentido de criar reformas sustentáveis e de 

capacitação política de naturezas territorial e 

setorial foram moldados em torno de princípios 

de subsidiariedade, de inovação e de participa-

ção. Além da reforma administrativa interna e 

do fomento de instrumentos de participação 

acima referidos, duas políticas setoriais podem 

ser aqui expostas a título exemplar: as políticas 

de regeneração urbana e as estratégias de pro-

moção e recuperação econômica.

A ênfase na reabilitação de edifícios e 

na regeneração urbana tem sido compreen-

dida como central numa política urbanística 

e de planejamento orientada para o fomento 

de correspondentes investimentos, incluindo 

ainda incentivos fiscais e financeiros para a 

reabilitação.13 Como resultado de 30 anos de 

contração demográfica, foi-se acentuando um 

volume significativo de fogos devolutos (cerca 

de 50 mil, até recentemente). Desde os anos 

1990, o discurso político público vinha enfati-

zando a necessidade de uma política pública 

que favorecesse a reabilitação de edifícios, mas 

poucos resultados tinham sido de fato alcança-

dos. Com o impacto da crise no setor da cons-

trução nova, a reabilitação tornou-se uma mais 

significativa nas estratégias públicas bem como 

privadas. Além de um estímulo para a recupe-

ração das habitações privadas, o município de 

Lisboa desenvolveu uma série de medidas de 

base estratégica para o incentivo à reabilitação 

por parte dos privados, bem como à requalifi-

cação das próprias habitações municipais (cer-

ca de 30.000 fogos) com o objetivo de trans-

ferir gradualmente sua propriedade ao longo 

das próximas décadas (UrbanGuru, 2011). Por 

seu lado, e seguindo essa tendência, o governo 

nacional criou recente legislação (Lei 53/2014) 

para diminuir os requisitos técnicos  e com o 
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objetivo de reduzir os custos da reabilitação de 

construções em cerca de 30% (Ministério do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Ener-

gia, 2014). Contudo, nas políticas de regenera-

ção em curso é ainda evidente uma reprodução 

de governamentalidades de caráter neoliberal 

(Tulumello, 2015). As críticas políticas têm as-

sinalado o risco de que apenas os investido-

res profissionais do imobiliário conseguirão 

responder a esse desafio, devido à ainda forte 

crise de crédito que afeta as famílias de classe-

-média e às suas estratégias no referente à 

habitação. Por conseguinte, as políticas de rea-

bilitação nos bairros centrais, já bem evidentes 

e com uma crescente dinâmica, aliadas a ou-

tras políticas como as de promoção turística, 

estão a despoletar tendências de gentrificação 

(Mendes, 2013) que poderão avolumar-se nos 

próximos tempos.

Por outro lado, a preocupação com o 

planejamento participado na cidade de Lisboa 

foi complementada com um programa relati-

vo aos bairros de intervenção prioritária, BIP/

ZIP ou Bairros e Zonas de Intervenção Prioritá-

ria.14 O programa BIP/ZIP promove microações 

de regeneração, financiadas por um processo 

competitivo anual e implementadas por coliga-

ções de atores locais. Embora o esquema seja 

inovador, a escassez de fundos disponibilizados 

desde 2011 (1 milhão de euros/ano, cerca de 

0,25% do orçamento municipal) não tem ain-

da conseguido criar um padrão de influência 

de forma decisiva na regeneração das diversas 

áreas degradadas da cidade.

Simultaneamente, várias estratégias 

de promoção da atividade econômica e de 

emprego15 têm sido desenvolvidas, muito 

particular mente a partir do desenvolvimento 

da crise. Esquemas de apoio e de suporte ao 

empreendedorismo  de base urbana têm sido 

implementados, tais como incubadoras de em-

presas, incentivos a novos negócios,16 áreas 

criativas e de capital de risco espacial, apoios 

a iniciativas inovadoras de retalho. O desenho 

de políticas urbanas que permitam o fomento 

de fluxos internacionais de turismo tem igual-

mente estado no centro dos esforços do gover-

no municipal. Globalmente, a cidade de Lisboa 

sofreu o impacto da recessão global do turismo 

na primeira fase da crise (-8,9% de dormidas 

no período 2007-2009), mas emergiu como um 

dos principais destinos entre as cidades euro-

peias nos anos seguintes (+19,4% dormidas 

no período 2009-2012) (Câmara Municipal de 

Lisboa, 2014). Estão em desenvolvimento polí-

ticas nestes âmbitos de modo a poder acomo-

dar um maior número de visitantes, tais como 

áreas de tax-free para hotéis na Baixa da cida-

de ou investimentos vultuosos na expansão do 

Terminal de Cruzeiros. Por conseguinte, novas 

atividades econômicas e serviços bem como 

novas abordagens multissetoriais à vida citadi-

na vão se instalando na cidade.

Participação cívica durante                  
e para além da crise

Finalmente, no referente aos padrões evoluti-

vos de base político-eleitoral, as três últimas 

eleições municipais (2005, 2009 e 2013) mos-

tram uma tendência de crescente insatisfa-

ção com a política institucional (Quadro 4). 

Particular mente nas eleições municipais mais 

recentes (em 2013), o número de votantes 

decresceu em cerca de 15% relativamente às 

anteriores eleições (em 2009). Nesse contexto, 

os votos brancos e nulos tiveram um aumento  
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significativo  em 2013, atingindo 8% do núme-

ro total de votos. Pôde ainda ser observado 

um aumento significativo de candidaturas in-

dependentes, um fenômeno quase inexistente 

até recentemente. Globalmente, os partidos 

tradicionais mostram perder parcelas significa-

tivas de seu eleitorado. A coligação de centro-

-direita registou uma quebra em 2013, sobre-

tudo relacionada com o sentimento nacional 

de insatisfação com as políticas de austeridade 

implementadas pelo governo nacional da mes-

ma cor. Porém, esses votos não se deslocaram 

para outras forças políticas tradicionais. A úni-

ca exceção neste panorama mostrou ser o Par-

tido Socialista no município de Lisboa. Aqui, em 

2013, o partido do Presidente da Câmara Antó-

nio Costa receberia nova maioria absoluta no 

executivo municipal, bem como na assembleia 

municipal, e ainda nos órgãos executivos de 17 

das 24 novas freguesias da cidade. Entretanto, 

a votação de maio de 2014 nas eleições para 

o Parlamento  Europeu confirmaria a tendência 

para uma redução da participação e uma frag-

mentação do eleitorado da AML.

A crescente descrença em relação à po-

lítica tradicional surge em paralelo com a pau-

latina emergência da participação cívica e de 

múltiplos movimentos de acção e de protesto. 

Em 2006, as dinâmicas cívicas na metrópole 

de Lisboa (organizações cívicas e outras for-

mas de mobilização), embora relativamente 

fracas, apareciam em expansão (Seixas, 2008). 

Os inquéritos realizados em 2009 para a re-

forma administrativa da cidade (Mateus et al., 

2010) sublinhavam a emergência de novas 

culturas sociopolíticas, principalmente nos 

sectores mais jovens e mais qualificados, por 

sua vez em expansão nas áreas populacionais 

mais densas. Em tempos de crise e de política 

de austeridade, alguns sinais de participação 

cívica renovada tornam-se assim evidentes a 

partir de duas perspetivas. 

Quadro 4 – Eleições autárquicas na AML, 2009-2013

Elaborado pelos autores. Dados: Direção Geral da Administração Interna (http://www.dgai.mai.gov.t/?area=103&mid=001&s
id=003).

Distrito 2005 2009 2013
Variação

2005-2009
Variação 

2009-2013

Votantes
Lisboa
Setúbal

53,1%
50,2%

52,1%
49,6%

44,5%
41,7%

-1,9%
-1,2%

-14,6%
-15,9%

Votos para os partidos 
tradicionais

Lisboa
Setúbal

90,8%
94,0%

92,2%
93,7%

80,9%
86,4%

1,5%
-0,3%

-12,2%
-7,8%

Votos para os partidos 
independentes

Lisboa
Setúbal

2,8%
0,1%

3,7%
1,2%

7,4%
2,0%

32,1%
1.100,0%

100,0%
66,7%

Votos brancos ou nulos
Lisboa
Setúbal

5,2%
4,9%

3,0%
3,2%

8,2%
8,2%

-42,3%
-34,7%

173,3%
156,3%
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Por um lado, as dinâmicas de movimen-

tos de protesto, sobretudo contra as medidas 

de austeridade e que têm sido organizados 

desde 2010 por organizações não partidárias. 

Esse ciclo de protesto parece caracterizar-

-se por três dimensões. Em primeiro lugar, é 

protagonizado por plataformas de movimen-

tos sociais e novas organizações em articula-

ção com as organizações sindicais marcando 

eventos de protesto, e produzindo leituras au-

tónomas sobre as razões e as soluções para a 

crise – vejam-se os relatórios da Iniciativa pa-

ra uma Auditoria Cidadã sobre a questão dívi-

da,17 ou programa elaborado pelo Congresso 

Democrático das Alternativas18. Em segundo 

lugar, há traços de influência e articulação 

internacional nos protestos – marcação  de 

manifestações para datas internacionalmente 

acordadas, bem como encenações dos pro-

testos que reproduzem modelos de outros 

países, como a ocupação de espaços públi-

co e assembleias populares dos Indignados/
Occupy – embora, significativamente, as rei-

vindicações tenham sempre por referência o 

espaço nacional e seus responsáveis políticos 

(Baumgarten, 2013). Em terceiro lugar, os pro-

testos públicos mais mobilizadores tendem a 

organizar-se em torno das questões laborais: 

o primeiro decorre ainda antes do programa 

de ajustamento da Troika, em março 2011, sob 

o mote da “Geração à rasca”, denunciando o 

desemprego e a crescente precarização dos 

jovens. Realizam-se cinco greves gerais entre 

2010 e 2013, três das quais convocadas  por 

ambas as centrais sindicais portuguesas, e em 

setembro de 2012, uma proposta do Governo 

de alteração nas contribuições para o regime 

de pensões, que favorecia os empregadores e 

prejudicava os trabalhadores,  terá levado mais 

de 1 milhão de pessoas à rua (Baumgarten, 

2013; Estanque, 2014). Embora esses protes-

tos não sejam quantitativamente comparáveis 

aos protestos de outras sociedades europeias 

como na Espanha ou na Grécia, foram con-

tudo os maiores protestos sociais na história 

do Portugal democrático. Accornero e Ramos 

Pinto (2015) analisam esse ciclo de protes-

tos entre 2010-2013, sublinhando que esse 

se caracteriza por uma conexão crítica entre 

“novos-novos movimentos” – uma definição 

relativa à organização a partir da base e pelo 

uso das TICs como instrumento de organiza-

ção – e as forças tradicionais como os partidos 

de esquerda e os sindicatos. 

Por outro lado, têm nascido e multiplica-

do múltiplos movimentos urbanos de base cria-

tiva e alternativa. Dois exemplos, entre muitos 

outros e nas mais variadas dimensões: a as-

sociação Habita19 é a primeira rede a fornecer 

apoio e informação aos moradores sobre des-

pejos sem realojamento dos bairros de lata ou 

contra os aumentos de renda nas habitações 

camarárias. A Plataforma Gueto20 promove a 

inclusão dos imigrantes, procede à análise da 

legislação e das políticas e fornece assistência 

às famílias vítimas de violência policial em vá-

rias áreas periféricas de Lisboa. Surgiram ainda 

alguns grupos de ativistas locais que recriam 

modelos próximos dos centros sociais italia-

nos, criando espaços de debate e oficinas de 

projetos em torno de modelos alternativos de 

vivência urbana – apoio à mobilidade suave, 

mercados de troca direta, cantinas comunitá-

rias – como o espaço RDA 69 ou edifício ocupa-

do São Lázaro 94, entretanto despejado pela 

polícia em 2012 (Baumgarten, 2013).
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Conclusões

Este artigo propôs-se uma análise combinada 

de três vertentes, nomeadamente (1) a evolu-

ção geográfica e sociopolítica na AML ao longo 

do desenvolvimento da crise econômica, (2) as 

medidas de austeridade prosseguidas em Por-

tugal e seus impactos, e ainda (3) a conjugação 

dessas com as reações sociopolíticas de âmbito 

mais local.

A análise conjugada dos dois primeiros 

eixos permite propor uma combinação re-

lacional entre o que se chamou de três fases 

das políticas anticrise (cf. seção “Questões de 

contexto: a agenda da austeridade e seus im-

pactos em Portugal) com as três ordens de crise 

sucessivas (cf. seção “Área Metropolitana de 

Lisboa: a crise em movimento”). Durante o pe-

ríodo de estímulo econômico e primeira fase da 

austeridade (grosso modo até início do ano de 

2011) os impactos da crise parecem limitados 

a alguns setores sociais e a muito específicas 

áreas urbanas, com uma geral capacidade de 

resiliên cia do tecido socioterritorial. Porém, 

é com o advento da austeridade em grande 

escala, após o início do programa de resgate 

externo, que os efeitos da crise se generalizam 

na AML: efeitos que continuam após o fim do 

programa de resgate, agora com uma germinal 

crise demográfica que, potencialmente, terá re-

levantes efeitos de longo prazo. Assim, as cor-

relações entre as medidas de austeridade e os 

impactos sociais da crise mostram ser eviden-

tes, defendendo-se desde logo a realização de 

análises de maior profundidade no sentido de 

se discernir com mais precisão e posicionamen-

to, os elementos e as relações mais específicas 

de causalidade, bem como um maior detalhe 

nos respectivos impactos socioespaciais.

É tendo como pano de fundo este qua-

dro dinâmico que podemos, agora, adicionar 

à discussão o terceiro eixo da análise, que 

evidenciou um quadro sociopolítico conside-

ravelmente complexo e composto por estra-

tégias e dinâmicas com efeitos contraditórios 

e mesmo conflitantes. Nessa área podemos 

identificar duas tendências principais de rees-

truturação sociopolítica na evolução da AML: 

as políticas nacionais, de assumida primordia-

lidade financeira, e as políticas mais locais e 

de cariz mais social e ambiental, de primor-

dialidade territorial.

Denota-se um evidente – e crescente – 

confronto entre as políticas top-down de aus-

teridade e de cortes públicos, e as reacções e 

dinâmicas sociopolíticas bottom-up, desenhan-

do-se um quadro crescentemente complexo 

de intersecções de base multi-escalar, como 

exemplificado pelos processos de reorgani-

zação administrativa à escala local. Embora a 

respectiva Lei nacional tenha visado sobretudo 

uma redução de despesa pública, em lugar de 

uma efetiva descentralização, alguns municí-

pios tomaram uma postura mais pró-ativa e de 

reforço da governação pública de proximidade 

nas suas propostas de reestruturação político-

-administrativa. As visões de base histórica 

– e revigoradas diante da crise – para uma 

cultura de “localismo austeritário” em Portu-

gal, encontram-se atualmente em contestação 

perante dinâmicas de maior capacitação e de 

resistência de base local. A somar a essas ten-

dências, assiste-se a uma evolução do ativismo 

social e da participação cívica, o que coloca 

ainda maiores pressões sobre as abordagens 

institucionais top-down.

De forma global, o fomento de uma série 

de dimensões de base conflituante encontra-se 
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a reestruturar  as dinâmicas sociopolíticas na 

Área Metropolitana de Lisboa, tanto diante 

dos âmbitos da crise, como mesmo para além 

dessa. É assim essencial perceber e interpretar 

quais das pressões serão mais sustentadas e 

mais fortes, colocando adequadas perguntas 

e hipóteses. Será que a ação de determina-

dos governos locais, bem como a dinâmica 

de determinadas comunidades, se encontra 

a construir distintas e crescentemente sólidas 

narrativas sociopolíticas, sendo capazes de ul-

trapassar culturas de natureza secular, rendidas 

às pressões financeiras? Ou será que, por outro 

lado, a crescente fratalização socioespacial po-

tenciará uma respectiva fragmentação sociopo-

lítica? Será ainda, por outro lado, que a exigên-

cia do fomento de novos padrões de equidade 

(e de qualidade) urbana surge justificada por 

agentes reativos à crise; ou antes pela própria 

crise e seus agentes, num processo aparente-

mente paradoxal? E finalmente, que princípios 

e que objetivos de base política deverão ser de-

senvolvidos – ou reforçados – nos espaços da 

vida urbana?

Não obstante essas análises terem sido 

realizadas com base na metrópole de Lisboa, 

diversas análises recentes e de ordem paralela 

nas metrópoles do sul da Europa sugerem uma 

considerável generalização tanto dos efeitos 

como das interpretações de base crítica, no 

que concerne à evolução contemporânea dos 

territórios e da sociopolítica urbana diante da 

crise europeia (Seixas e Albet, 2012; Knieling 

e Othengrafen, 2016). Nesse âmbito, a Europa 

Meridional pode ser vista como um território 

bastante privilegiado para a análise e interpre-

tação das tendências de governação urbana 

e territorial; e mesmo da evolução da própria 

geopolítica em âmbitos mais globais (Nel.lo, 

2001; Chorianopoulos, 2002, Leontidou, 2010; 

Tulumello, 2013).

Em conclusão, estas análises poderão 

permitir um esboço preliminar de determina-

das novas questões para uma agenda de pes-

quisa. Tal agenda deve conter tanto uma pers-

pectiva de trabalho teórico e conceitual, como 

de enfoque em questões práticas e de real 

qualificação de estruturas institucionais bem 

como de políticas públicas, e notavelmente pa-

ra as cidades e metrópoles que mais enfrentam 

a crise. Observando quer os impactos, quer as 

reações da e perante a crise nos diversos te-

cidos urbanos, cremos que tal agenda deve 

explorar, desde logo, a (re)produção da crise 

e seus padrões socioespaciais, em diferentes 

épocas, agentes e contextos. As dimensões 

da política e das políticas, e como tal as pai-

sagens e as dinâmicas político-institucionais, 

devem ser abordadas através da exploração 

de como diferentes cultu ras políticas e distin-

tos regimes urbanos se vão transformando e 

reestruturando nas suas relações verticais e 

horizontais, diante de princípios essênciais de 

governo territorial, tais como os padrões de 

subsidiariedade, de autonomia e de capacita-

ção efetiva de governação.

Neste sentido, um enfoque em torno das 

reações à crise desenvolvidas nos níveis mais 

locais, mas também nos níveis dos sistemas 

urbanos/metropolitanos será chave para o 

questionamento sobre se os regimes urbanos 

se encontrarão a desenvolver algum tipo de 

adaptabilidade ou de resiliência perante cho-

ques externos, ou se estarão mesmo a desen-

volver mutações de ordem mais estruturante e 

que tenham a capacidade de questionar stata 
quo e desenvolver ativações de diferente or-

dem. Um apelo é assim feito, tanto à academia 
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como a outras ordens profissionais e de ativis-

tas, no sentido do desenvolvimento de redes 

capazes de conectar e incentivar territórios e 

conhecimentos, reestruturando os próprios es-

tudos urbanos a partir destas – e decerto de 

outras – perspectivas.
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Notas

(1)  Sendo a Área Metropolitana de Lisboa o objeto deste estudo, algumas seções do texto focam-
se no município central (o concelho de Lisboa), como centro da região metropolitana e com 
determinadas características de natureza sociopolítica mais específicas (cf. seção “Lisboa-
cidade: entre dependências e inovações”).

(2)  De acordo com Pedroso (2014), os governos portugueses que se sucederam desde 2008 têm 
adaptado as polí  cas an  crise ao mainstream das polí  cas europeias: suporte às ins  tuições 
bancárias (março a dezembro 2008); políticas de estímulo à economia (dezembro 2008 a 
fevereiro 2010); consolidação orçamental e austeridade (fevereiro 2010 até agora). A dis  nção 
entre duas fases da austeridade, respectivamente antes e depois o resgate internacional, é 
nossa – debater-se-ia ao longo do ar  go a sua signifi cância.

(3)  Lei 64-A/2008.

(4) Elaborado pelos autores. Dados: Estatísticas do Banco de Portugal (www.bportugal.pt/
esta  s  casweb).
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(5)  Elaborado pelos autores. Dados: Pordata (www.pordata.pt/).

(6)  Exceto quando especifi cado, todos os dados provêm do Ins  tuto Nacional de Esta  s  ca (www.
ine.pt).

(7)  O ISDR é um estudo esta  s  co anual que considera as 25 regiões portuguesas. Com base numa 
matriz de 65 indicadores esta  s  cos, distribuídos por três componentes – compe   vidade, 
coesão e qualidade ambiental – e posteriormente agregados por média não ponderada, obtêm-
-se quatro indicadores compósitos – compe   vidade, coesão, qualidade ambiental e índice 
global de desenvolvimento regional. Os quatro indicadores compósitos são apresentados 
por referência ao contexto nacional (Portugal = 100), a recolha dos dados é indireta e as 
variáveis que os integram provêm de procedimentos administra  vos e operações esta  s  cas 
desenvolvidas no contexto do Sistema Estatístico Nacional. Mais em: https://www.ine.pt/
xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=215612718&DESTAQU
ESmodo=2).

(8)  Formação Bruta de Capital Fixo é um indicador macroeconômico usado para medir o inves  mento 
 sico de uma economia.

(9)  2009 – 113,168; 2010 – 129,206; 2011 – 129,540; 2012 – 156,420; 2013 – 167,413; 2014 – 152,269 
(Valor médio anual) (IEFP, vários anos).

(10) Para mais informação sobre conceitos, indicadores e fórmulas de cálculo, consultar o Inquérito às 
Condições de Vida e Rendimento em h  ps://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_
destaques&DESTAQUESdest_boui=223346238&DESTAQUESmodo=2.

(11) Dados elaborados pelos autores a par  r da análise dos orçamentos municipais, 2009–2014.

(12) Os dados que se seguem resultam da análise dos documentos elaborados pelo Grupo de Trabalho 
criado pelo Parlamento (UTRAT, 2012), a Associação Nacional de Freguesias (2012) e os websites 
dos municípios que submeteram propostas ou tomaram posição contra a reorganização.

(13) Veja-se em h  p://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/reabilitacao-urbana/incen  vos-fi scais-e-
operacionalizacao.

(14) Ver h  p://habitacao.cm-lisboa.pt/index.htm?no=2730001.

(15) Ver h  p://www.cm-lisboa.pt/inves  r.

(16) Ver h  p://www.cm-lisboa.pt/inves  r/empreendedorismo.

(17) Ver h  p://auditoriacidada.info/.

(18) Ver h  p://www.congressoalterna  vas.org/.

(19) Ver www.habita.info/.

(20) Ver h  p://plataformagueto.wordpress.com/.
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e o Programa Minha Casa Minha Vida:

duas políticas habitacionais
e uma mesma lógica locacional

The National Housing Bank and My House My Life Program:
two housing policies and the same locational logic 

Marlon Lima da Silva
Helena Lúcia Zagury Tourinho

Abstract
This article undertakes a comparative analysis 
of the policies of Banco Nacional de Habitação 
(National Housing Bank) and Programa Minha 
Casa Minha Vida (My House My Life Program). 
Its parameter is the locational logic of the 
housing estates implemented by these policies 
in the Metropolitan Region of Belém (Northern 
Brazil). This paper characterizes the two policies, 
maps the housing estates they have set up in the 
metropolitan context, and classifi es them according 
to the three funding bands laid down by each policy. 
It shows that, in both cases, the sites chosen for the 
housing estates in the urban grid are determined by 
the purchasing power of the borrowers, in such a 
way that those who "have a better home and life" 
are those who can pay more for the dwelling. By 
revealing that the housing estates targeted at those 
in the lowest income stratum are located on the 
periphery, it shows the clear segregation process 
that has characterized the production of urban 
space in these housing policies.

Keywords: urban space; housing policy; housing 
estates; location; Metropolitan Region of Belém. 

Resumo
O artigo analisa, comparativamente, as políti-

cas do Banco Nacional de Habitação (BNH) e do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

tendo como parâmetro a lógica locacional dos 

conjuntos habitacionais por elas implementados 

e, como recorte espacial, a Região Metropolitana 

de Belém (RMB). Para isso, caracteriza as duas 

políticas, mapeia os conjuntos habitacionais por 

elas implantados no contexto metropolitano, 

classifi cando-os de acordo com as três faixas de 

fi nanciamento estabelecidas por cada uma dessas 

políticas. Mostra que, em ambos os casos, a inser-

ção dos conjuntos habitacionais na malha urbana 

é determinada pelo poder de compra dos mutuá-

rios, de modo que "mora melhor" aquele que po-

de pagar mais pela habitação. Ao evidenciar a lo-

calização periférica dos conjuntos destinados aos 

estratos de menor renda destaca o nítido proces-

so de segregação que tem marcado a produção do 

espaço urbano nessas políticas habitacionais. 

Palavras-chave: espaço urbano; política habita-

cional; conjuntos habitacionais; localização; Região 

Metropolitana de Belém.
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Introdução

A habitação constitui uma das necessidades 

humanas básicas, reconhecida na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e na Consti-

tuição Federal do Brasil. Diante disso, o Estado 

brasileiro tem viabilizado ações para a provi-

são de conjuntos habitacionais a diferentes 

segmentos, atendendo das famílias de renda 

mais baixa às de renda média alta. Todavia, as 

políticas habitacionais nacionais têm sido alvo 

de muitas críticas, dentre as quais são dire-

cionadas para o atendimento insuficiente das 

demandas mais necessitadas e a construção de 

conjuntos habitacionais localizados nas peri-

ferias dos aglomerados metropolitanos, esten-

dendo, precariamente o tecido urbano.

O período de funcionamento do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), de 1964 a 1986, 

concentrou parcela significativa dessas críticas 

(Valladares, 1989; Maricato, 2011). No entanto, 

cabe ressaltar que durante sua vigência, mais 

de 4 milhões de unidades habitacionais foram 

construídas, número esse que até hoje não foi 

superado por nenhuma outra política habita-

cional no país.

Em 2009, o Governo Federal lançou o 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

um grande “pacote” habitacional que obje-

tiva, dentre outras coisas, o financiamento de 

habitação popular. Tamanha é a densidade de 

recursos empregados em tão pouco tempo que 

é possível até mesmo comparar o PMCMV com 

a política desenvolvida pelo BNH. Das 3,4 mi-

lhões de unidades habitacionais contratadas 

pelo PMCMV, no período 2009-2014, cerca de 

1,6 milhões já foram entregues. Segundo Fix 

(2011), o valor inicial de 34 bilhões de reais 

aplicados nesse programa constituiu um fato 

inédito na história do país, de tal forma que 

nem mesmo o BNH conseguiu aplicar tantos 

recursos à baixa renda numa única operação. 

Porém, muitas das críticas tecidas ao BNH pa-

recem reemergir no contexto do PMCMV, evi-

denciando contradições e conflitos que mar-

cam a produção do espaço urbano.

Mas, até que ponto as ações do PMCMV 

de produção de conjuntos habitacionais, no 

que se refere à lógica locacional, se asseme-

lham ou se distinguem das empreendidas pelo 

extinto BNH?

O presente trabalho tem como objetivo 

comparar as políticas do BNH e do PMCMV, le-

vando em consideração a localização dos con-

juntos habitacionais por elas produzidos. Uti-

liza-se como referência empírica de análise a 

Região Metropolitana de Belém, mapeando os 

conjuntos habitacionais segundo as diferentes 

faixas de financiamento estabelecidas no âmbi-

to do BNH e do PMCMV. Ambos dividiram suas 

demandas em três faixas, indo das famílias de 

renda mais baixa às de renda média alta, possi-

bilitando, com isso, estabelecer parâmetros de 

comparação quanto à localização dos conjun-

tos segundo os diferentes estratos.

O trabalho se estrutura em três mo-

mentos. Inicialmente, é realizada uma breve 

discussão  sobre habitação e espaço urbano, re-

velando suas interações com a política habita-

cional e destacando os conjuntos habitacionais 

como elementos relevantes na produção do es-

paço urbano. No segundo momento, analisa-se 

a estrutura basilar da produção habitacional do 

BNH e do PMCMV, apresentando os principais 

agentes envolvidos na produção e no consumo 

dos conjuntos habitacionais, assim como as ca-

madas do mercado a que se destinaram. E por 

fim, realiza-se uma análise comparativa das 
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localizações dos conjuntos habitacionais pro-

duzidos pela política do BNH e pelo PMCMV, 

conforme camadas de renda, na Região Metro-

politana de Belém.

Habitação e espaço      
urbano: conjuntos 
habitacionais em foco 

A análise comparativa das localizações dos 

conjuntos habitacionais do BNH e do PMCMV 

no interior dos aglomerados metropolitanos 

requer a realização de algumas considerações 

prévias sobre as relações entre habitação e es-

paço urbano.

Um simples passeio pelas grandes cida-

des revela, até mesmo aos observadores me-

nos atentos, a presença de uma série de usos 

como, por exemplo, residencial, comercial, 

serviços,  etc. Dentre esses, não resta dúvida 

de que o residencial é notadamente o uso mais 

presente no contexto geral, ainda que, em de-

terminadas áreas, outros usos predominem. 

Isso porque, morar, assim como se alimentar 

e vestir, constitui uma necessidade básica dos 

indivíduos. Independentemente do local (na 

cidade pequena, média, metrópole ou no cam-

po), ou das condições da moradia, de alguma 

forma é preciso morar, ainda que seja de bai-

xo de um viaduto, num conjunto habitacional, 

condomínio de luxo, dentre outros (Maricato, 

2009; Rodrigues, 2003).

De fato, a habitação exerce importância 

qualitativa e quantitativa no conjunto do am-

biente construído das cidades, sobretudo, dos 

aglomerados metropolitanos. Sua compreen-

são, no entanto, requer a elucidação de alguns 

conceitos-chaves, dentre os quais estão os 

seguintes: “casa”, “moradia”, “habitação” e 

“conjuntos habitacionais”.

Os termos casa, moradia e habitação, 

apesar de soarem aparentemente como sinôni-

mos, apresentam certas características peculia-

res. De acordo com Martucci (1990), enquanto 

a “casa” expressa muito mais o “ente físico”, 

ou melhor, a forma visível propriamente dita, 

a “moradia” se caracteriza como sendo a casa 

mais os “hábitos de uso da casa”, ou seja, o 

“modo de vida dos usuários”. A “habitação”, 

por sua vez, seria conceituada como a integra-

ção da casa e da moradia ao espaço urbano.

Nessa imbricação, os conjuntos habi-

tacionais podem ser interpretados como uma 

forma de habitação particular, caracterizada, 

de modo geral, por conter um grupo de ca-

sas, inicialmente padronizadas, de construção 

do tipo vertical (apartamentos) ou horizontal, 

oriundas ou não da ação do Estado via políti-

cas habitacionais.  

As políticas habitacionais estatais va-

riam ao longo do tempo, destinando-se aos 

diferentes segmentos da demanda e materiali-

zan do-se numa gama diversa de tipologias 

construtivas, incluindo-se nelas a de conjuntos 

habitacionais.

Apesar de ser um bem indispensável pa-

ra a reprodução da vida, a habitação, no modo 

de produção capitalista, como qualquer outro 

bem, se converte em mercadoria que precisa 

ser realizada no mercado. Ocorre que apenas 

uma parcela pequena da demanda é solvável 

(Villaça, 1986), ou seja, a maioria é composta 

por “aqueles que não têm renda suficiente pa-

ra adquirir uma determinada mercadoria e es-

tão excluídos da demanda, não obstante dela 

necessitar” (Ribeiro e Pechman, 1985, p. 9). 
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Nesse sentido, no mercado habitacional capi-

talista, “na ausência de intervenção pública, a 

única demanda que efetivamente se leva em 

conta é a demanda solvável” (Castells, 1975, 

p. 227). Além disso, a produção habitacional 

está intimamente atrelada ao solo, e este, es-

pecialmente sua localização relativa (Villaça, 

2012), não pode ser reproduzido, fato que 

acaba encarecendo o preço final dos imóveis.

Segundo Corrêa (2007, p. 68), as práticas 

espaciais representam “ações espacialmente 

localizadas, engendradas por agentes sociais 

concretos, visando a objetivar seus projetos 

específicos”. No caso da construção dos con-

juntos, essas práticas se manifestam em locali-

zações específicas, no interior das cidades.

Os agentes delimitados no âmbito das 

políticas habitacionais buscam diferentes 

subes paços no interior do aglomerado metro-

politano para a construção desses conjuntos. 

A escolha da localização, no entanto, não 

ocorre de forma aleatória, há uma lógica que 

preside a ação. Essa lógica está relacionada 

com a natureza das políticas habitacionais e 

com os interesses dos diferentes agentes en-

volvidos na produção dos conjuntos. Além dis-

so, a disponibilidade e os preços dos terrenos, 

também,  exercem papel fundamental nas es-

colhas locacionais.  

Conjuntos habitacionais situados em 

áreas bem infraestruturadas, portanto mais 

valorizadas, apresentam unidades habita-

cionais com preços mais elevados, se com-

parados aos conjuntos localizados em outras 

áreas onde o custo do fator terra é menor. 

Nessa lógica, restam poucas alternativas aos 

estratos de menor renda, como a moradia em 

conjuntos habitacionais periféricos (quando 

atendidos pelas políticas habitacionais), ou 

em ocupações localizadas  em áreas de risco, 

alagadas ou em favelas. De fato, as políticas 

habitacionais têm atendido insatisfatoriamen-

te a esses estratos, direcionando-se, sobretu-

do, para o atendimento da chamada demanda 

“solvável”, ou seja, aqueles que podem pagar 

pelo alto preço da habitação. 

Na busca pelas “melhores” localizações, 

historicamente os conjuntos habitacionais des-

tinados aos segmentos de menor renda têm 

sido construídos em locais afastados da malha 

urbana, distantes dos setores de comércio e 

serviços, muitas vezes em áreas rurais, onde há 

disponibilidade e o preço da terra é mais baixo. 

Infraestrutura viária precária, insuficiência de 

transporte coletivo, distância significativa dos 

postos de trabalho e expansão desordenada do 

tecido urbano são apenas alguns dos proble-

mas encontrados nessas localizações. 

Assim sendo, a extensão e o esgarça-

mento do tecido urbano resultam de “um con-

junto de forças atuando ao longo do tempo, 

viabilizando localizações, relocalizações e per-

manência de atividades e população sobre o 

espaço da cidade” (Corrêa, 2007, p. 68). A esse 

processo maior, adicionam-se outros, como o 

processo de segregação, emergindo da “capa-

cidade que cada grupo social tem de pagar pe-

la residência que ocupa” (Corrêa, 1989, p. 59).

Da existência da propriedade privada 

do solo associada à necessidade de “divisão 

e a parcelarização da cidade” (Carlos, 2007, 

p. 27), resultam que “o acesso à habitação e 

aos meios de consumo coletivo serão desiguais 

e diferenciados segundo a camada social, que 

se localizará e morará de modo diferenciado 

na cidade” (Silveira, 2003, pp. 36-37). Condi-

cionadas por essa lógica perversa, as políticas 

habitacionais e a localização das suas ações 
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no interior dos aglomerados metropolitanos, 

como a construção de conjuntos habitacionais, 

expressa, em última instância, os conflitos na 

produção do espaço urbano. 

No Brasil, a “interferência do Estado, 

por intermédio do Banco Nacional da Habita-

ção (BNH) ajudou a criar um modelo urbano 

disperso e extenso, que tende a se reproduzir” 

(Santos, 1994, p. 67). Esse modelo pode ser 

visto em várias metrópoles brasileiras, onde 

os exemplos mais notáveis talvez sejam os 

da cidade de São Paulo, com a produção do 

Complexo Cidade Tiradentes, “maior concen-

tração de conjuntos habitacionais do Brasil e 

da América Latina” (Otero, 2009, p.16)1 e o da 

cidade do Rio de Janeiro, onde se implantou 

um grande conjunto habitacional denominado 

Cidade de Deus.2 Ambos foram construídos 

em função do deslocamento de populações 

atingidas por obras públicas nas áreas centrais 

ou próximas ao centro, marcando, grosso mo-

do, um processo de segregação capitaneado 

pelo Estado.

Longe de se discutir os aspectos da ex-

pansão do tecido urbano, em diferentes me-

trópoles brasileiras via construção de conjun-

tos habitacionais, o que se ressalta é o modo 

como a localização desses conjuntos está 

intimamente  relacionada a um processo maior 

de produção do espaço urbano, conduzido por 

diferentes agentes e suas respectivas práticas 

espaciais, podendo revelar a natureza de uma 

série de conflitos. 

A seguir, se verá que o PMCMV parece 

trilhar o mesmo caminho do BNH, com seme-

lhanças que se traduzem na extensão do tecido 

urbano e na localização diferenciada dos con-

juntos habitacionais, variando de acordo com 

as faixas de rendimento das demandas. 

Notas sobre a estrutura        
de funcionamento do Banco 
Nacional de Habitação           
e do Programa Minha Casa 
Minha Vida

As semelhanças entre o BNH e PMCMV iniciam 

na própria estrutura de classificação das de-

mandas, delimitando três faixas de rendimento 

familiar mensal. O Quadro 1 apresenta a seg-

mentação da demanda e os respectivos agen-

tes financiadores para cada estrato, no período 

do BNH.
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Além da segmentação da demanda, 

ressalta-se que a compreensão geral dos pro-

cedimentos para a promoção de um determi-

nado conjunto habitacional pelo BNH constitui 

peça-chave à análise da produção do espaço 

urbano, levando em consideração a lógica de 

atuação dos diferentes agentes envolvidos. 

Nesse sentido, é válido delimitar a forma co-

mo se desenvolveu a política do BNH e desta-

car os principais agentes que atuaram na área 

de estudo, o que se encontra sintetizado no 

Quadro 2.

Quanto ao PMCMV, a estrutura de seg-

mentação da demanda se assemelha à do BNH, 

sendo, também, classificada em três faixas, se-

gundo o rendimento familiar mensal. Os agen-

tes atuantes no PMCMV, assim como suas es-

truturas de operação, da mesma forma que no 

BNH, podem ser analisados com base nos seg-

mentos de mercado, só que, agora, distribuídos 

em dois grupos, o dos que atendem a Faixa 1, 

de 0 a 3 salários mínimos, e os dos que aten-

dem as faixas 2 e 3, ou seja, de 3 até 10 salá-

rios mínimos, conforme expressa o Quadro 3.

Longe de analisar em detalhes a estrutu-

ra de operação do BNH e do PMCMV, o mais 

importante, para fins deste trabalho, é a pos-

sibilidade de comparação das localizações dos 

empreendimentos resultantes dessas opera-

ções, considerando, sobretudo, as ações (práti-

cas espaciais) dos diferentes agentes responsá-

veis pela produção dos conjuntos, as quais ex-

pressam os elementos conflituosos a marcar a 

produção do espaço urbano, como se contatará 

no estudo de caso da Região Metropolitana de 

Belém (RMB).

Quadro 1 – Banco Nacional de Habitação
Faixas de cobertura e agentes

Faixas atendidas Agentes

FAIXA 1: Mercado Popular (baixa renda).

Caracterizado pelas famílias com renda mensal de até 
três salários mínimos, limite posteriormente ampliado 
para cinco salários mínimos. 

Companhias Estaduais e Municipais de Habitação 
(COHABs).

FAIXA 2: Mercado econômico (renda média inferior)

Caracterizado pelas famílias com renda mensal entre 
três e seis salários mínimos. 

Cooperativas habitacionais, institutos de previdência 
social, caixas hipotecárias de clubes militares, agentes 
de mercado de hipotecas e empresas.

FAIXA 3: Mercado médio (renda média superior)

Caracterizado pelas famílias com renda mensal 
mínima de seis salários mínimos. 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), 
composto por: Sociedades de Crédito Imobiliário (SCIs); 
Associações de Poupanças e Empréstimo (APEs); e 
Caixas Econômicas.

Fonte: Azevedo e Andrade (1982); IDESP (1990). Elaborado pelos autores.
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Quadro 2 – Banco Nacional de Habitação
Principais agentes e formas de atuação

Fonte: Azevedo e Andrade (1982); IDESP (1990). Elaborado pelos autores.

Agentes Forma de atuação

Cohab

Embora lhes fossem facultado construir diretamente, as COHABs operavam, sobretudo, através do repasse 
de recursos do BNH para as empreiteiras e da posterior comercialização das habitações construídas entre 
a população de renda baixa. Assim, a construção das residências era realizada por empresas privadas 
vencedoras das licitações públicas, abertas para cada projeto individualmente. As COHABs, contudo, eram 
incumbidas da fi scalização das obras e da liberação das parcelas do fi nanciamento, de acordo com o 
andamento dos trabalhos. A margem de lucro unitário das construtoras era, geralmente, menor do que na 
maioria dos empreendimentos imobiliários e os ganhos de comercialização auferidos pelas COHABs eram 
praticamente nulos. As Companhias se sustentavam por meio da cobrança de taxas por serviços técnicos e 
de fi scalização.

Ipasep

A demanda atendida pelo IPASEP correspondia aos seus assegurados, ou seja, aos servidores estaduais 
do Pará. A maior parte dos recursos para construção habitacional advinha do SFH (69,26%), atendendo a 
faixa do “mercado econômico”, o restante foi constituído de recursos próprios. O IPASEP atuou também em 
convênio com a CEF, construindo o conjunto residencial “Prefeito Stélio Maroja”, em Ananindeua.

SBPE (Socilar,
Vivenda e CEF)

O iniciador [empresário] deveria apresentar o projeto a ser fi nanciado, contendo detalhado estudo de 
viabilidade técnica e fi nanceira junto ao BNH. Este, se satisfeitas as condições de fi nanciamento, assinava 
uma “Promessa de Compra e Venda de Hipotecas”, através da qual assegurava ao empresário a compra dos 
créditos hipotecários gerados com a venda do imóvel. Com a Promessa de Compra e Venda de Hipotecas, 
o iniciador levantava junto aos agentes do SBPE (SCIs, APEs e Caixas Econômicas) os recursos necessários 
à construção. O fi nanciador, por seu turno, refi nanciava os recursos por ele concedidos ao iniciador junto 
ao próprio BNH. Construído o imóvel e vendidas as unidades, o iniciador liquidava seu débito junto ao 
fi nanciador e este, por sua vez, junto ao BNH, que se transformava em detentor dos créditos hipotecários.

Quadro 3 – Programa Minha Casa Minha Vida
Faixas de cobertura, agentes e formas de atuação

Faixas atendidas Agentes e atuações

FAIXA 1: 0 a 3 Salários Mínimos

Execução via Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR)

A produção é “por oferta”, o que signifi ca que a construtora defi ne o terreno e o projeto, 
aprova-o junto aos órgãos competentes e vende integralmente o que produzir para a CEF, 
sem gastos de incorporação imobiliária e comercialização, e sem risco de inadimplência 
dos compradores ou vacância das unidades. A CEF defi ne o acesso às unidades a partir 
de listas de demanda, elaboradas pelas prefeituras. Os municípios têm como incumbência 
cadastrar as famílias com rendimento de 0 a 3 salários mínimos, além da participação 
por meio da doação de terrenos, isenção tributária e desburocratização nos processos 
de aprovação e licenciamento e também na fl exibilização das normas urbanísticas para 
permitir aumentar os índices de utilização do solo nos empreendimentos do PMCMV.

FAIXA 2: de 3 a 6 Salários Mínimos

Financiamento via Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS)

As construtoras/ incorporadoras apresentam projetos de empreendimentos à CEF, que 
realiza pré-avaliação e autoriza o lançamento e comercialização. Após a conclusão da 
análise e comprovação da comercialização mínima exigida, é assinado o Contrato de 
Financiamento à Produção. A comercialização é feita pelas construtoras ou através 
dos “feirões” da Caixa, havendo a possibilidade de que os pretendentes à aquisição 
consigam uma carta de crédito na Caixa para ir ao mercado buscar uma moradia para 
aquisição.

FAIXA 3: de 6 a 10 Salários Mínimos

Financiamento via Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS)

Fonte: Cardoso e Lago (2013). Adaptado pelos autores.
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Experiências do Banco 
Nacional de Habitação           
e do Programa Minha Casa 
Minha Vida na Região 
Metropolitana de Belém

A Região Metropolitana de Belém (RMB) é 

composta, atualmente, pelos municípios de Be-

lém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa 

Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará e Casta-

nhal (Figura 1). 

Para a análise comparativa das localiza-

ções dos conjuntos habitacionais do BNH e do 

PMCMV é válido partir de uma breve caracteri-

zação da estruturação atual da RMB. Conforme 

a Figura 2, a mancha urbana contínua aden-

sada encontra-se no núcleo metropolitano de 

Belém, em Ananindeua e Marituba, ocorrendo 

de forma descontínua nos demais municípios. 

Mais afastado do núcleo metropolitano está a 

vasta área urbana de Castanhal, município in-

tegrado mais recentemente (2013) à RMB.

Sua principal aglomeração de comércio e 

serviços está presente no interior da chamada 

Primeira Légua Patrimonial de Belém – área 

de uma légua concedida por meio de Carta de 

Sesmaria à municipalidade no século XVII, ini-

ciando oficialmente o patrimônio municipal de 

Belém (Sarges, 2002).

A malha urbana se desenvolveu a partir 

da nucleação inicial, localizada na confluência 

da baía do Guajará com o Rio Guamá, avan-

çando na direção de outros municípios (Figura 

3), a maioria deles originada a partir da instala-

ção de estações localizadas às margens da Fer-

rovia Belém-Bragança ou de rodovias implan-

tadas, sobretudo, a partir da década de 1960. 

Figura 1 – Região Metropolitana de Belém
Composição municipal

Elaboração: Autores.
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Figura 2 – Região Metropolitana de Belém
Áreas rurais e urbanas, 2010

Elaboração: Autores.

Figura 3 – Região Metropolitana de Belém
Processo de conurbação, 1967-1977-1986

Elaboração: Autores.
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Para o espraiamento da malha urbana, 

intensificado a partir de fins dos anos 1970, co-

laborou a produção de conjuntos habitacionais, 

frutos da política do BNH. Ao exemplo do que 

ocorreu na grande maioria das cidades brasilei-

ras, a localização destes empreendimentos tem 

se dado principalmente em áreas periféricas, o 

que contribuiu, num primeiro momento, para a 

ocupação após a Primeira Légua Patrimonial, 

no município de Belém, e, posteriormente, pa-

ra a conurbação de Belém com outros municí-

pios da região metropolitana. Ressalte-se que, 

a partir da década de 1960, a mancha urbana 

vem se expandindo de forma acelerada, não 

apenas em função da construção de conjuntos 

habitacionais, mas, também, de outras tipolo-

gias de habitação, tais como as ocupações ir-

regulares e os condomínios fechados, primeiros 

os horizontais voltados para camadas de maior 

renda e, mais recentemente, condomínios ver-

ticais destinados, principalmente, aos estratos 

médios de renda (Figuras 4 e 5).

A Figura 6 acrescenta, ao mapa de evo-

lução da malha urbana até 1998, informações 

das localizações dos conjuntos habitacionais 

financiados pelo BNH por faixa de mercado. 

Destaque-se que a área conurbada da RMB 

ao final dos anos 1990 era composta pelos 

municípios de Belém, Ananindeua e Maritu-

ba. Da sua análise fica evidente que a política 

do BNH, com a construção de grandes con-

juntos habitacionais na periferia dos núcleos 

urbanos, contribuiu significativamente para o 

processo de conurbação, assim como para a 

extensão da mancha urbana sobre áreas con-

sideradas rurais. 

Figura 4 – Região Metropolitana de Belém
Conjuntos habitacionais em 1982 e em 1989

Fonte: Ampla Terra, Jica e Sedurb (2003).
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Figura 5 – Região Metropolitana de Belém
Áreas ocupadas irregularmente, 1999

 Fonte: Ampla Terra, Jica e Sedurb (2003).

Figura 6 – Região Metropolitana de Belém – Conjuntos habitacionais
do Banco Nacional de Habitação, segundo faixa de atendimento3

Elaboração: Autores.
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Essas ações, além de atraírem ocupações 

irregulares, como indicadas na Figura 5, favore-

ceram a valorização de vastas áreas “vazias”, 

localizadas entre os conjuntos habitacionais e 

nos interstícios desses com as principais vias de 

circulação metropolitana. Eixos como os da Ro-

dovia Augusto Montenegro e da Avenida Mário 

Covas se valorizaram a cada novo lançamento 

habitacional – o que de certa forma inviabili-

zou, no segundo momento, a produção para 

o mercado popular e sinalizou possibilidades 

para  atuação dos mercados econômico e mé-

dio – além de proporcionarem sobrelucros para 

os proprietários fundiários na tendência de au-

ferirem as diferentes rendas da terra.

Atente-se para a concentração dos con-

juntos em Belém e Ananindeua, ficando uma 

vasta área, sem a presença de nenhum conjun-

to habitacional. Não se pode perder de vista, 

nesse contexto, que, até o início da década de 

1990, a RMB era composta apenas por Belém 

e Ananindeua, e a política do BNH priorizou as 

regiões metropolitanas que foram instituciona-

lizadas em 1973, já que nelas estava a presen-

ça dos maiores contingentes populacionais. 

Além dos municípios conurbados de Be-

lém e Ananindeua, apenas o de Castanhal re-

cebeu conjuntos habitacionais financiados pe-

lo BNH, sendo esses voltados para o mercado 

popular e determinados muito mais pela dinâ-

mica urbana própria do município do que por 

uma dinâmica metropolitana.

O padrão locacional da política do BNH 

na RMB pode ser percebido, também, ao se 

cruzar as informações da hierarquia viária com 

a da localização dos conjuntos habitacionais, 

classificados segundo a faixa de financiamen-

to. Quanto maior o nível hierárquico da via, ou 

seja, a acessibilidade, maior o nível de renda 

para o qual o conjunto foi destinado, o que 

mostra a intensa relação existente entre valor 

da terra e acessibilidade.  

Diante dessas informações pode-se infe-

rir que os mercados econômico e médio se ma-

terializaram distintamente do mercado popular 

na RMB. As áreas localizadas no entorno da 

Primeira Légua Patrimonial foram preenchidas 

massivamente pelo mercado médio que apro-

veitou a proximidade com a principal centrali-

dade de comércio e serviços para agregar valor 

na comercialização de seus empreendimentos, 

destinados a uma faixa de renda superior, ca-

paz de pagar pelo alto preço da habitação. 

Com o esgotamento dessas áreas, no final da 

década de 1970, e a possibilidade de aquisição 

de novos terrenos em áreas que se valorizavam 

com as edificações do mercado popular, o mer-

cado médio passou a atuar, também, em outros 

setores, dissipando-se ao longo das principais 

vias em Belém e Ananindeua. 

Já as áreas mais afastadas do centro e 

das vias mais importantes foram apropriadas 

pelo mercado popular. A atuação desse merca-

do, desde o início da política do BNH, caracteri-

zou-se, de um modo geral, pelo uso de terrenos 

doados, localizados em grandes áreas rurais, 

estendendo precariamente o tecido urbano 

e deixando grandes “vazios” que, paulatina-

mente, foram apropriados pelo mercado médio, 

como já foi ressaltado. Dentre os grandes con-

juntos habitacionais construídos, destaca-se o 

complexo Cidade Nova, em Ananindeua, que 

contém 13.903 unidades habitacionais (Idesp, 

1990), sendo até hoje o maior conjunto habita-

cional da RMB.

A Figura 7 apresenta os conjuntos habi-

tacionais materializados pelo PMCMV na RMB, 

segundo as três faixas de financiamento. 
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Diferentemente do que ocorreu com o 

BHN, o PMCMV esteve presente em todos os 

municípios que hoje integram a RMB, sendo o 

principal mercado responsável por este feito a 

construção de conjuntos habitacionais destina-

dos à Faixa 1, o que, a princípio, faz crer que 

este Programa teria rompido com a lógica loca-

cional vigente anteriormente. Todavia, compa-

rar o PMCMV com BNH, considerando somente 

o alcance municipal das ações, não conduz a 

análises mais substanciais sobre a forma como 

tem sido incorporada a produção habitacional 

destinada às deferentes faixas de financiamen-

to na RMB. 

A dispersão espacial dos conjuntos ha-

bitacionais da Faixa 1 do PMCMV em muito 

se deve ao fato de as áreas “disponíveis” para 

a produção popular, próximas da centralidade 

principal de comércio e serviços e de melhor 

acessibilidade, estarem cada vez mais escas-

sas e caras, sobretudo em Belém e Ananin-

deua, o que tem forçado as construtoras a 

se direcionarem para setores mais afastados, 

alcançando locais em que o BNH não havia 

atuado até então. Tais áreas têm sido en-

contradas, quer na periferia mais distante de 

Ananindeua e Marituba, quer em outros mu-

nicípios metropolitanos. Colabora para isso, 

certamente, a não implementação dos instru-

mentos do Estatuto da Cidade de combate à 

retenção de lotes vazios ou subutilizados e à 

especulação imobiliária.

Figura 7 – Região Metropolitana de Belém – Conjuntos habitacionais
do Programa Minha Casa Minha Vida, segundo faixa de atendimento

Elaboração: Autores.
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Por um lado, as áreas que foram valori-

zadas paulatinamente com as ações do BNH, e 

que hoje se encontram incorporadas ao tecido 

urbano, têm sido apropriadas por empreen-

dimentos da Faixa 3 do PMCMV, ou seja, são 

destinadas aos estratos que podem pagar pe-

las melhores localizações em relação ao centro 

metropolitano e condições de acessibilidade. 

Diante desse cenário, nota-se que os pa-

drões locacionais dos conjuntos habitacionais, 

no âmbito do PMCMV, têm seguido a mesma 

lógica verificada anteriormente, na época do 

BNH, marcada pela localização dos conjuntos 

destinados às faixas de mercado de menor ren-

da nas áreas mais distantes da centralidade 

principal metropolitana e de menor acessibili-

dade viária, revelando que as contradições e os 

conflitos que se expressavam na produção do 

espaço urbano do BNH permanecem os mes-

mos. Com isso, fica evidente, mais uma vez, a 

dificuldade em prover habitações bem localiza-

das para a Faixa 1 na RMB. 

Considerações fi nais

O trabalho analisou e comparou a política do 

Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Pro-

grama Minha Casa Minha Vida (PMCV), ten-

do como parâmetro a localização dos conjun-

tos habitacionais na Região Metropolitana de 

Belém (RMB).

Considerando as semelhanças quanto 

à estrutura de atendimento das demandas, 

foi possível comparar o padrão locacional dos 

conjuntos habitacionais implantados no perío-

do BNH com as dos conjuntos que vêm sen-

do construídos por meio do PMCMV. Nesse 

sentido,  a divisão em três faixas de financia-

mento, de acordo com o rendimento familiar 

mensal dos estratos atendidos, possibilitou o 

mapeamento e a classificação dos conjuntos 

habitacionais no contexto metropolitano, cons-

tituindo parâmetro norteador de análises.

Observou-se que os conjuntos habita-

cionais se localizam distintamente em setores 

específicos na RMB, variando segundo as fai-

xas de atendimento, numa lógica que revela o 

movimento conflituoso da produção do espa-

ço urbano. Foi constatado que as acessibilida-

des, no tocante à localização dos conjuntos, 

são diretamente proporcionais ao poder de 

compra dos mutuários, configurando um ce-

nário que se faz presente tanto no BNH, quan-

to no PMCMV.

Enquanto os conjuntos destinados aos 

segmentos de menor renda têm se concentrado 

em áreas mais periféricas, ou até mesmo rurais, 

ocupando precariamente essas áreas, os con-

juntos destinados às faixas superiores têm sido 

construídos em subespaços mais integrados à 

mancha urbana, ao longo das principais vias de 

circulação. Essa segmentação dos locais de mo-

radia, entre os que podem e os que não podem 

pagar mais pela habitação e pelas melhores 

localizações, tem se repetido ao longo das po-

líticas habitacionais, desenhando um processo 

nítido de segregação. Em última instância se 

fundamenta no problema do acesso à terra pa-

ra implantação de empreendimentos habitacio-

nais voltados às camadas inferiores de renda, 

entrave que nem a política do BNH, nem a do 

PMCMV têm enfrentado de maneira efetiva.

Contraditoriamente, a materialização 

dessas políticas tem contribuído para agravar 

ainda mais esse quadro. Cada novo empre-

endimento habitacional, mesmo situado em 
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áreas afastadas, eleva o preço do solo no seu 

entorno, o que, de certa forma, inviabiliza a 

produção de novos conjuntos destinados aos 

segmentos de menor renda.

Não resta dúvida de que o rompimen-

to dessa lógica perpassa pela superação de 

uma “barreira” estrutural, sobretudo quan-

do se considera que o processo de produção 

habitacional  está intimamente atrelado ao solo 

que, além de não poder ser reproduzido, está 

sujeito a uma série de fatores que encarecem 

seu preço como, por exemplo, a existência da 

propriedade privada e a não implementação 

efetiva dos mecanismos de combate à retenção 

especulativa do solo e de imóveis urbanos ins-

tituídos pelo Estatuto da Cidade.
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Notas

(1)  “Cidade Tiradentes abriga o maior complexo de conjuntos habitacionais da América Latina, 
com cerca de 40 mil unidades, a maioria delas, construídas na década de 1980 pela Cohab 
(Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo), CDHU (Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) e por grandes empreiteiras, que inclusive 
aproveitaram o úl  mo fi nanciamento importante do BNH (Banco Nacional da Habitação), antes 
de seu fechamento” (www.prefeitura.sp.gov.br).

(2)  “Na década de 1960, com a transformação do Distrito Federal em Estado da Guanabara, o 
Governador Carlos Lacerda implementou uma política de remoção das favelas situadas na 
zona sul da Cidade, no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, além de algumas outras, para isso 
autorizando a construção de grande conjunto habitacional na baixada de Jacarepaguá. Surgiu 
assim a Cidade de Deus. Construída pela Cohab e fi nanciada pelo BNH”. (www.portalgeo.rio.
rj.gov.br).

(3)  Em decorrência da indisponibilidade de dados, os conjuntos habitacionais mapeados do período 
BNH foram apenas aqueles localizados para além da Primeira Légua Patrimonial de Belém.
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Dinâmicas imobiliárias e políticas urbanas
no centro de São Paulo: uma discussão 

sobre gentrifi cação na Mooca

Real estate dynamics and urban policies
in the central region of São Paulo: a discussion

about gentrifi cation in the district of Mooca

Michelly Lima Reina
Francisco de Assis Comarú 

Resumo
O artigo visa realizar uma análise das dinâmicas 

imobiliárias e políticas urbanas na região central 

de São Paulo, particularmente no distrito da Moo-

ca, na perspectiva de discutir em que medida es-

tá ocorrendo ou caminha-se para um processo de 

gentrifi cação. Realizou-se uma revisão bibliográfi ca 

com vistas a embasar a conceituação de gentrifi ca-

ção segundo análises realizadas em países do Nor-

te. São apresentados e analisados dados de fontes 

secundárias, na forma de tabelas, mapas temáticos 

e gráfi cos que permitem uma leitura espacial im-

portante. Visitas de campo e entrevistas com atores 

locais permitiram identifi car uma tendência à eliti-

zação dos serviços e comércios. Nota-se que está 

em curso, uma dinâmica, ainda inconclusa, que, 

segundo informa a literatura, tem uma série de in-

gredientes do processo de gentrifi cação.

Palavras-chave: política urbana; gentrifi cação; va-

lorização; centro de São Paulo.

Abstract
This article aims to analyze the real estate 
dynamics and urban policies in the central region 
of São Paulo, particularly in the district of Mooca, 
and to discuss to what extent a gentrification 
process will occur or is already under way. 
We base the concept of gentrif ication on a 
literature review according to analyses carried 
out in northern countries. Data from secondary 
sources are presented and analyzed in the form 
of tables, thematic maps and graphs, which 
enable an important spatial reading. Field visits 
and interviews with local stakeholders have 
identifi ed a tendency towards elitist services and 
trades. According to the literature, this ongoing, 
unfi nished dynamics has a number of ingredients 
of the gentrifi cation process. 

Keywords: urban policy; gentrifi cation; valuation; 
São Paulo’s central region.
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Apresentação

Uma das hipóteses adotadas aqui é que a re-

versão no processo de esvaziamento popula-

cional nos distritos centrais de São Paulo, ocor-

rido na década de 2000, se deu, em parte, de-

vido à atração exercida por novos empreendi-

mentos imobiliários, aparentemente destinados 

a um novo perfil populacional, provenientes de 

faixas de maior renda, gerando assim uma alte-

ração na composição residencial com potencial 

para uma gradativa substituição da população 

de renda mais baixa.

Busca-se aqui analisar as transforma-

ções da produção habitacional do centro 

de São Paulo, entre 1990 e 2010, bem como 

suas relações com um novo potencial perfil 

populacio nal dos moradores do centro nesse 

mesmo período. 

A revisão da literatura internacional 

permitiu relatos sobre as alterações na com-

posição populacional de moradores de áreas 

centrais, em meio às ações do mercado e do Es-

tado capitalista, que acabaram gerando a subs-

tituição da população mais pobre por popula-

ções provenientes de faixas de renda superio-

res, processo identificado como gentrification. 

Decidimos então discutir indícios e tendências 

da ocorrência desse processo no centro de São 

Paulo, com enfoque no distrito da Mooca, que, 

no período analisado (1990-2010), apresentou 

a maior concentração de lançamentos imobiliá-

rios da região central, principalmente de unida-

des residenciais de 3 e 4 dormitórios.

Neste estudo, considerou-se que o centro 

de São Paulo é composto pelos distritos: Bar-

ra Funda, Bela Vista, Belém, Bom Retiro, Brás, 

Cambuci, Consolação, Liberdade, Mooca, Pari, 

República, Santa Cecília e Sé. Este trabalho visa 

analisar a produção imobiliária residencial de 

mercado e transformações nos territórios do 

centro de São Paulo, especificamente no dis-

trito da Mooca, nas décadas de 1990 a 2010, 

buscando-se identificar tendências de proces-

sos de gentrificação e elitização.

Introdução

Diversas transformações têm marcado a paisa-

gem urbana e alteram as relações de ocupação 

e apropriação do território. Na maior metrópole 

brasileira, não foi diferente.  Assistimos ao in-

cremento de um processo de decadência e des-

valorização do centro de São Paulo, desde as 

décadas de 1960, influenciado pelo abandono 

do centro pelas elites paulistanas em direção 

às novas centralidades residenciais e comer-

ciais da cidade principalmente no eixo sudoes-

te (Teixeira et al., 2001).

Nesse contexto, a atual configuração do 

espaço urbano brasileiro é resultado das trans-

formações do modo capitalista de produção, da 

atual flexibilização da economia e das relações 

entre produção e consumo. A apropriação da 

cidade obedece às lógicas de atuação do mer-

cado capitalista de produção da moradia, refle-

tidas na atual organização do território (Villaça, 

2001; Benko, 2002).

Em São Paulo, assim como em ou-

tras inúmeras cidades do mundo, as trans-

formações ocorridas na área central, nos 

últimos anos, revelam uma dinâmica par-

ticular de atua ção do capital, num ciclo his-

tórico de investimento – desinvestimento – 

reinvestimento  (Smith, 2006).
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A dinâmica populacional da cidade ca-

racterizava-se nos anos 1980 e 1990, por uma 

paulatina diminuição populacional nas áreas 

centrais e drástico aumento nas regiões periféri-

cas. Essa dinâmica apresentou alterações na úl-

tima década (2000/2010), proporcionando uma 

pequena, mas marcante, reversão do processo 

de esvaziamento do centro e também taxas 

reduzidas de crescimento da periferia, quando 

comparadas com as décadas anteriores. 

Buscando compreender essas transfor-

mações no centro de São Paulo, procuramos, 

a seguir, realizar uma discussão a partir da 

literatura internacional sobre as dinâmicas 

e agentes envolvidos na transformação das 

áreas  centrais, durante o processo de gentrifi-

cação. Identificamos duas correntes principais 

do pensamento, representadas por Neil Smith 

e Chris Hamnett.

Gentrifi cação: em busca       
de conceituação

Foi a socióloga Ruth Glass que inaugurou, em 

1964, o termo “gentrification” para definir a 

transformação da composição social dos resi-

dentes dos antigos bairros operários em Lon-

dres, onde ocorreu a substituição de camadas 

populares por camadas assalariadas de renda 

média (Smith, 2006). 

Chris Hamnett, de tradição humanista li-

beral, enfatiza interpretações que privilegiam a 

escolha, a cultura, o consumo e a demanda. O 

autor identifica muitas cidades na América do 

Norte, Europa e Austrália, sendo, para ele, um 

fenômeno muito concentrado geograficamen-

te. Define a gentrificação como um fenômeno 

físico, econômico, social e cultural, verificado 

na invasão de uma classe média aos bairros 

ocupados anteriormente pela classe trabalha-

dora, identificando as chamadas “Áreas Cre-

púsculo” que passaram por um processo de va-

lorização e aumento do preço dos aluguéis. Pa-

ra Hamnett, os aspectos principais do processo 

de gentrificação são a moradia e os residentes 

(Hamnett, 1991, apud Freitas, 2006)

De forma conclusiva, Hamnett (1991) de-

fine que a gentrificação consiste em:

[...] um processo de transformação da 
composição social dos residentes de um 
bairro, mais precisamente da substituição 
de camadas populares por camadas mé-
dias assalariadas; e se constitui em um 
processo de natureza múltipla: de inves-
timento, de reabilitação e de apropriação, 
por essas camadas sociais, de um estoque 
de moradias e de bairros operários ou 
populares. (Hamnett,1991, apud Mourad, 
2001, p. 7)

Em outra corrente, está Neil Smith, geó-

grafo escocês, de tradição marxista que, ao es-

tudar o caso de Nova York, identifica o que ele 

chamou de três ondas no processo de gentrifi-

cação. Para Smith, o início de processo, primei-

ra onda, entre os anos de 1950 a 1970, ocorre 

de forma pontual e esporádica, promovido por 

artistas que instalaram seus ateliês e passaram 

a viver em bairros como Greenwich Village e 

Soho. Posteriormente, a segunda onda, entre 

o fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, 

a promoção desses bairros é assumida pelos 

promotores imobiliários e, finalmente torna-se 

uma estratégia da cidade, atingindo todos os 

bairros da área central, durante a terceira onda, 

a partir de 1994, este momento, mais que edi-

fícios reabilitados e apartamentos reformados, 
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a gentrificação abrange novos restaurantes, as 

vias comerciais, os parques, as torres de marcas 

famosas, os museus das grandes fundações. 

Assim, a gentrificação passa a interferir e refor-

mular a apropriação do espaço urbano, não só 

localmente, mas de forma altamente integrada 

no espaço (Smith, 2006).

No pensamento de Smith, o processo 

passa, então, a modificar os usos e as funções 

do espaço gentrificado. O comércio passa a se 

especializar em produtos e lojas mais sofis-

ticadas, condizentes, com o novo perfil popu-

lacional esperado para a região valorizada e 

atrativa economicamente e podemos dizer que 

existe então uma elitização desta região.

Buscando alguns indícios sobre a meto-

dologia de pesquisa da gentrificação, encon-

tramos alguns argumentos expostos por Neil 

Smith. Ele insiste que uma teoria da gentrifi-

cação tem que explicar o processo histórico de 

desvalorização do capital no centro da cidade 

e de que modo essa desvalorização produz a 

possibilidade de reinvestimento lucrativo. Ele 

acredita que o nexo crucial está entre o valor 

da terra e o valor da propriedade. Para isso, o 

autor está convencido da necessidade de des-

membrar essas duas medidas de valor em qua-

tro categorias relacionadas: o valor da moradia, 

o preço de venda, a renda da terra capitalizada 

e a renda da terra potencial, ideia formulada na 

sua teoria do rent gap (Smith, 1996).

Assim, segundo o mesmo autor, o pro-

cesso de declínio do centro consiste em alguns 

estágios. O primeiro diz respeito à construção 

e ao primeiro ciclo de uso de um imóvel. Em 

uma vizinhança nova, o preço da moradia re-

flete o valor da estrutura e das benfeitorias 

mais a renda da terra capturada pelo pro-

prietário do terreno. Nessa fase, a renda da 

terra provavelmente  aumentará enquanto o 

desenvolvimento urbano avança e o valor da 

moradia começa a declinar muito lentamente. 

O que resulta na elevação do preço do imóvel 

(Smith, 1996).

Contudo, uma desvalorização susten-

tada pode eventualmente ser posta em práti-

ca de três maneiras (Smith, 1996). Primeiro, 

através de avanços na produtividade do tra-

balho. Inovações tecnológicas e mudanças na 

organização do processo produtivo fazem com 

que uma estrutura possa ser produzida por um 

valor mais baixo do que a anterior. Segundo, o 

obsoleto pode transformar-se em estilo, e isso 

pode também estimular a depreciação susten-

tada do mercado de moradia promovendo o 

aumento dos preços das casas antigas, sendo 

essas mais vendidas que as novas. A tercei-

ra forma diz respeito ao desgaste físico. Esse 

também reflete o valor do imóvel o que implica 

reparos menores e regulares para manter seu 

valor. Com o tempo, todavia, surgem proble-

mas maiores de ordem estrutural, como subs-

tituição de tubulação e sistema elétrico que 

são mais onerosos e que tornam a habitação 

inaceitável sem que sejam realizados. Depois 

de um ciclo de uso, esses reparos tornam-se 

necessários, e isso envolve investimentos subs-

tanciais (Smith, 1996).

Então, a desvalorização induzirá a re-

dução dos preços comparativamente às novas 

moradias, mas a extensão mais ampla dessa 

redução dependerá do quanto a renda da terra 

também mudou neste meio tempo. Para Smith 

(1996), o papel do proprietário no processo de 

desvalorização do imóvel é muito importan-

te. Em geral, após o primeiro ciclo de uso, os 

proprietários que habitam seus imóveis pode-

rão abrir mão desse direito, sair em busca de 
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residências  mais novas e alugar o imóvel em 

processo de depreciação. Se a demanda por 

essas moradias for alta, o proprietário man-

terá a moradia empreendendo reformas, re-

paros, etc. Caso haja de fato um declínio do 

mercado, a não conservação tenderia a ser a 

resposta do proprietário. 

Essa falta de conservação acontece para 

liberar dinheiro que será usado em outro lugar. 

Se a desvalorização avança e não há interesse 

em reinvestimento na área, o valor dos imóveis 

cai, e os níveis de renda da terra capitalizada 

para a área descem abaixo da renda potencial 

da terra. Os indivíduos que conservassem suas 

propriedades seriam forçados a cobrar aluguéis 

mais altos que a média com a esperança de 

conseguir inquilinos com altos rendimentos. 

No entanto, para Smith, essa atitude não seria 

bem-sucedida devido ao tão celebrado efeito 

de vizinhança, o qual opera através da estrutu-

ra de renda da terra (Smith, 1996).

Na sequência do processo de desinvesti-

mento, com a ausência dos empreendedores, a 

vizinhança em declínio pode vivenciar também 

um estágio de (re)ocupação o que confere ao 

espaço alguma popularidade (blockbusting). 

Após esse período de popularidade, o valor 

das propriedades tende a declinar. Isto ocorre-

rá porque as casas foram vendidas por preços 

inflacionados, e, consequentemente, a ausência 

de recursos de seus novos ocupantes contribui-

rá, com o tempo, para a submanutenção dos 

imóveis (Smith, 1996).

Assim, acreditamos que, a atuação do 

mercado imobiliário na desvalorização fundiá-

ria, aliada à falta de intervenção direta ou in-

direta do Estado por meio de qualquer investi-

mento público de melhorias urbanas, contribui 

para o processo de desqualificação da região.

O último estágio desse processo de de-

sinvestimento é o abandono do imóvel pelo 

proprietário. Isto ocorre quando o proprietário 

não pode mais auferir uma renda suficiente pa-

ra cobrir os custos básicos de serviços e taxas. 

Os edifícios são abandonados por seus proprie-

tários porque não podem ser mais utilizados lu-

crativamente (Smith, 1996). No Brasil, nos cen-

tros urbanos, esse processo de desinvestimento 

pode ajudar a explicar, em parte, a grande pro-

porção de imóveis desocupados.

No caso brasileiro, esse último estágio 

pode estar relacionado às grandes dívidas es-

pecialmente, de IPTU, que em alguns casos, 

pode superar o valor do imóvel e, por isso, o 

proprietário prefere abandoná-lo a pagar as dí-

vidas. Este é o caso de alguns edifícios vazios 

durante anos no centro de São Paulo.1  

Trabalha-se aqui com a hipótese de 

que mesmo obedecendo a uma descrição do 

mercado  norte-americano, a teoria de Neil 

Smith pode ser, em alguma medida, útil à 

compreen são parcial das dinâmicas nos cen-

tros urbanos brasileiros. 

De forma geral, nota-se que os debates 

em torno do processo de gentrificação não 

apresentam uma homogeneidade e dependem 

do ponto de vista que temos sobre ele. A apro-

ximação se dá somente em sua definição, a 

substituição de uma população de menor ren-

da, por classes de maior renda. A metodologia 

utilizada para identificar o processo também é 

muito diversificada, cabendo sempre uma aná-

lise sobre a questão da moradia em regiões 

centrais ou consolidadas da cidade.

Em seus estudos sobre gentrificação, 

Smith (2006, p. 74) afirma que em São Paulo 

até 2006 "o processo é espacialmente isolado e 

se encontra praticamente no início", indicando  
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que São Paulo não havia conhecido nem a pri-

meira nem a segunda fase da gentrificação, ou 

seja, para ele, primeiramente um processo que 

ocorre de forma pontual e esporádica, promo-

vido em parte por artistas que instalam seus 

ateliês e passam a viver em bairros centrais, e 

posteriormente, a promoção desses bairros é 

assumida pelos promotores imobiliários.

Com relação ao centro de São Paulo, po-

deríamos arriscar que alguns bairros já viven-

ciam a primeira fase da gentrificação, outros já 

entraram na segunda fase e outros ainda estão 

prestes a entrar na segunda fase.

Além disso, cabe ressaltar que o poder 

público tem tido um papel importante e con-

traditório, ora promovendo políticas de inclu-

são e proteção social (no mais das vezes em 

atendimento a demandas e pressões de grupos 

organizados e movimentos populares urbanos), 

ora adotando o discurso pró elitização e pro-

movendo políticas de incentivo à atração de 

investidos privados para inflar o ambiente de 

negócios na cidade. 

O centro de São Paulo

O processo de transferências das elites paulis-

tanas do centro em direção às novas centrali-

dades promoveu, desde a década de 1960, uma 

tendência de popularização do centro do São 

Paulo, principalmente em relação ao comér-

cio e escritórios de profissionais liberais des-

tinado ao atendimento da população de mais 

renda mais alta. A saída encontrada pela eco-

nomia local foi a popularização do comércio, 

até em estabelecimentos sabidamente mais 

sofisticados,  como o Mappin, localizado no 

centro da capital (Villaça, 2001)

Nakano, Rolnik e Campos (2004) nos 

mostram que o surgimento de novas centra-

lidades em São Paulo, primeiramente em di-

reção à Avenida Paulista, deu-se em meio a 

uma dicotomia. 

A migração da centralidade dominante 
deriva do modo de urbanização paulis-
tana, exacerbada ao longo da segunda 
metade do século XX. Processos legais e 
extralegais de ocupação espacial imprimi-
ram em São Paulo uma ordem territorial 
marcada pela dicotomia entre as áreas 
residenciais de alto padrão, concentradas 
no quadrante sudoeste, e os bairros po-
pulares que se espalharam em todas as 
direções da periferia. (Nakano, Rolnik e 
Campos, 2004, p. 125)

A história recente da cidade mostra que 

o processo de abandono e desinteresse de 

atua ção no centro, promovido tanto pelo poder 

público, quanto pelo mercado imobiliário, cons-

titui-se direta ou indiretamente na formação de 

uma reserva de território, de localização, mais 

do que apenas e simplesmente, um processo 

demográfico de transferência populacional.

A cidade de São Paulo, assim como me-

trópoles de outros países, como os Estados Uni-

dos, tem seus business districts, e a territoria-

lização desse moderno setor econômico se dá 

de forma bem clara, em outra centralidade, na 

região oeste, próximo à Marginal do Rio Pinhei-

ros e da Avenida Luiz Carlos Berrini. Muitos in-

vestimentos públicos foram consolidados nessa 

região como forma de valorização e “embeleza-

mento” da paisagem da região com a constru-

ção da Ponte Estaiada (Ferreira, 2004).
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Claramente, todo esse "esforço" públi-

co e privado não pôde ser dirigido aos mais 

pobres, isto porque a população moradora de 

favelas da região foi removida para outras re-

giões da cidade agravando assim a segregação 

socioespacial na metrópole (Fix, 2009). Ressal-

ta-se, assim, um processo de territorialização 

do capital na cidade de São Paulo, onde os 

investimentos públicos privilegiam e valorizam 

ainda mais o patrimônio dos mais ricos, restrin-

gindo a ocupação da população de baixa renda 

às periferias (Fix, 2009; Villaça, 2001).

Paralelamente ao processo de constitui-

ção de novas centralidades na cidade de São 

Paulo, primeiramente em direção à Avenida 

Paulista e posteriormente em direção ao eixo 

sudoeste, aliado aos investimentos públicos 

em grandes obras viárias, como a Ponte Es-

taiada, o processo de "abandono" do centro 

de São Paulo pode ser considerado gradativo, 

cumulativo e mais complexo, conforme Teixei-

ra et al. (2005):

O abandono das áreas centrais pelas 
elites, entretanto, nunca foi total. Princi-
palmente pelo fato de o valor simbólico 
e histórico das áreas centrais não ser re-
produtível em outras áreas. No início da 
década de 1990, com uma construção 
dos grandes proprietários, ganha força a 
ideia de que o Centro precisava de uma 
“revitalização”, significando uma inicia-
tiva de retorno de uma sociabilidade de 
classe média e de elite às áreas centrais. 
(pp. 4-5)

Diante da diminuição populacional, es-

pecialmente da população de renda mais alta, 

direcionada às novas centralidades, bem como 

com o processo de transferência das sedes 

empresariais para o eixo sudoeste, algumas 

iniciativas foram propostas tanto pelo poder 

público municipal quanto pela sociedade civil, 

como veremos a seguir. A atuação do poder pú-

blico municipal de São Paulo para atrair novos 

investimentos privados para a área central foi 

caracterizada por alguns projetos de interven-

ção urbanística e legislativa. 

Breve histórico sobre 
programas e diretrizes       
para o centro

Foi durante a gestão da prefeita Luiza Erundi-

na (1989-1992) do PT que ocorreu a aprovação 

da primeira Operação Urbana na cidade de 

São Paulo, a Operação Urbana Anhangabaú. 

Naquela mesma gestão, na área da habitação, 

considera-que a política implementada supe-

rou a produção tradicional de unidades novas 

para venda em grandes conjuntos periféricos 

produzidos por empreiteiras, ampliando-se 

o leque de políticas por meio da: construção 

de unidades novas (em conjuntos pequenos) 

através de mutirões em cogestão em parceria 

com associações de moradores e movimentos 

de moradia (Felipe, 1995; Comaru, 1998). Não 

se chegou, obviamente, a fazer frente à enor-

me demanda quantitativa existente, mas a 

iniciativa representou um momento relevante 

em termos de inovação no sistema de produ-

ção, em termos de custos, qualidade da arqui-

tetura e localização dos conjuntos (Bonduki et 

al., 1993).

Na gestão do prefeito Paulo Maluf 

(1993-1996) do PP, em relação a habitação 

desarticula ram-se o papel das estruturas ad-

ministrativas2 e os procedimentos relacionados 
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com as políticas urbanas e sociais do governo 

anterior; paralisaram-se os empreendimentos 

por mutirão; deu-se continuidade às obras por 

empreiteira, fortalecendo a terceirização dos 

serviços técnicos (Ikuta, 2008; Felipe, 1995).

Em relação ao centro, o Programa de Requa-

lificação Urbana e Funcional da Área Central 

– Procentro foi iniciado nesta gestão, mas o 

financiamento do Banco Interamericano de De-

senvolvimento só chegou em 2004.3 A gestão 

do prefeito Celso Pitta também do PP (1997-

2000) não apresentou nenhuma política ex-

pressiva para o centro da cidade.

Na gestão da prefeita Suplicy (2001-

2004) do PT, o Programa Morar no Centro,4  

buscava, entre outras ações, realizar a "recupe-

ração e requalificação de edifícios que se en-

contram vazios, subutilizados e degradados, 

para uso residencial, destinados a famílias com 

renda entre 0 e 6 salários mínimos", através de 

ações de "melhoria ambiental no Perímetro de 

Reabilitação Integrada do Habitat (PRIH-Luz)", 

na estruturação de um Programa de Locação 

Social, "mediante a construção de pequenos 

edifícios em lotes intersticiais para uso resi-

dencial, tendo como público-alvo famílias e 

pessoas  sós com renda inferior a três salários 

mínimos", além da melhoria das condições de 

vida em cortiços e moradias coletivas e urba-

nização e regularização fundiárias de favelas, 

como no caso da favela do Gato.

Já na gestão dos prefeitos José Serra 

(2005-2006) e Gilberto Kassab (2006-2008) a 

iniciativa mais expressiva foi referente ao pro-

grama “Nova Luz”, com um destaque também 

para a Lei de Incentivos Seletivos. O Programa 

visou incentivar a implantação de novas ati-

vidades comerciais e de prestação de servi-

ços, mais sofisticados que as existentes como: 

galerias  de arte, shopping centers, escritório de 

marketing e propaganda, entre outras, com o 

objetivo “de promover e fomentar o desenvol-

vimento adequado da região”.5 

Silva (2006), em uma análise geral do 

programa de incentivos seletivos, comenta que:

As atividades incentivadas são muito es-
pecíficas e diferentes das que existem 
atualmente no perímetro. Isso beneficiaria 
os serviços especializados que empregam 
poucas pessoas e o comércio concentra-
do (lojas de departamentos, shoppings) 
em detrimento das atividades atuais 
(pequeno e médio comércio, pequenos 
escritórios, etc.) que geram muitos mais 
empregos. A escolha das atividades pare-
ce encaminhar para um processo de subs-
tituição das atividades e consumidores 
populares, por outros mais sofisticados 
(gentrificação). (p. 100)

Notamos assim que o Programa de In-

centivos Seletivos, parecia ser uma tentativa 

do poder público em valorizar a região trans-

formando a paisagem do centro, com a oferta 

de novas atividades de comércio e serviços, 

voltadas aos consumidores de renda média, em 

contradição às atividades que lá se encontram, 

bem como ao perfil popular dos consumidores. 

Esse tipo de programa, se bem-sucedido, tende 

a induzir um processo de elitização do centro.

Além das transformações urbanísticas, o 

projeto previa uma transformação do perfil po-

pulacional da região. A estratégia de transfor-

mação do perfil populacional foi baseada numa 

dinâmica de substituição e atração, em que o 

morador atual seria substituído por pioneiros, 

e esses por sua vez trariam novos seguidores 

e juntos mudariam totalmente o perfil da re-

gião, como descrito detalhadamente no site 

do programa. Fica clara a ideia de substituição 
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da atual população moradora, bem como do 

atual comércio, por uma população de renda 

mais alta e de serviços mais sofisticados para 

atender a um novo perfil. Tratou-se, assim, de 

uma iniciativa pública com fins explicitamente 

renovadores e gentrificadores.

Em junho de 2012, o Projeto Nova Luz foi 

paralisado por ação judicial6 da Defensoria Pú-

blica e deferida pela juíza Alexandra Fuchs de 

Araújo que evidenciou a falta de participação 

popular na aprovação do projeto e inexistên-

cia de um cadastro de moradores que seriam 

atingidos no perímetro de intervenção, mos-

trando descomprometimento do poder público 

com a população da região. Ademais o prefeito 

Haddad  do PT, ao assumir o mandato em 2013 

acenou para a revisão de diretrizes e formas de 

implantação do projeto.

Nota-se que a organização e a mobiliza-

ção dos moradores, comerciantes e trabalhado-

res da região da Santa Efigênia, foram decisivas 

para influenciar na decisão da juíza. Quando se 

analisa o projeto, percebe-se uma intenção cla-

ra de promover alteração do perfil populacional 

e dos frequentadores da região, atraídos pela 

presença de renovados equipamentos culturais 

e por um novo e sofisticado comércio estimula-

dor de um processo de gentrificação.

Paralelamente, a atração do merca-

do imobiliário passa a ser a combinação do 

passado com o futuro, dos benefícios já exis-

tentes, como a oferta de transporte público, 

postos de trabalho e comércio, com os novos 

serviços da vida moderna, com muita cultura 

e entretenimento: “Vivendo de maneira inteli-

gente no centro”.7

Mercado imobiliário             
no centro 

Nas últimas décadas, como mencionado, o cen-

tro vem passando por um processo de desvalo-

rização imobiliária, incrementado pela popula-

rização do comércio e diminuição populacional. 

Nesse contexto, as iniciativas do poder público, 

constituíram-se através de políticas especificas 

para a região central, ora para atrair novos in-

vestimentos privados no setor imobiliário re-

sidencial, de comércio e serviços, em padrões 

diferentes dos já estabelecidos no centro, por 

meio de instrumentos urbanísticos, como as 

Operações Urbanas; ora promovendo o in-

cremento da habitação social como forma de 

reverter o processo de esvaziamento popula-

cional e de garantir moradia digna nas regiões  

consolidadas da cidade. 

Nesse contexto, a atuação do mercado 

imobiliário, como uma das molas propulsoras 

do retorno populacional e de ocupação de re-

giões dotadas de infraestrutura urbana e servi-

ços, pela presença de novos lançamentos imo-

biliários, configurando-se como uma hipótese 

importante a ser checada. 

Em suas pesquisas sobre a dinâmica 

imobiliária do setor comercial na cidade de 

São Paulo, Sandroni (2004) reitera a conhecida 

tese do surgimento de novas centralidades, a 

partir da década de 1960, inicialmente em dire-

ção à Av. Paulista, e posteriormente em direção 

às avenidas Berrini e Faria Lima. A acentuada 

queda de preços do m² comercial, observada 

na cidade entre 1999 e 2003, contribuiu para 
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o esvaziamento da região central. As empresas 

que pretendiam se transferir para regiões de 

melhor griffe não o faziam devido aos preços 

elevados. Tiveram, nessa conjuntura de baixa, o 

momento oportuno para efetuar o deslocamen-

to (Sandroni, 2004, p. 368).

Para esta análise, utilizamos informações 

do banco de lançamentos imobiliários residen-

ciais da Empresa Brasileira de Estudos do Patri-

mônio (Embraesp). Esses dados são referentes 

aos distritos do centro de São Paulo entre 1990 

e 2010. O banco de dados é composto por em-

preendimentos verticais e horizontais, que fo-

ram objeto de comercialização e propagandas 

nos meios de comunicação (jornais, revistas, 

panfletos, e aprovados pela Secretaria da Habi-

tação do Município de São Paulo).

Na década de 1990,8 cerca de 191.361 

unidades residenciais foram lançadas no mu-

nicípio de São Paulo; dessas, 18.447 no centro 

da cidade, uma participação de 9,6% de toda 

produção. Percebe-se o aumento da produção 

imobiliária de novas unidades no centro de São 

Paulo, a partir de 1994, bem como um aumen-

to de sua participação na produção de toda a 

cidade, chegando a 11,3% e um pico em 1998 

com 22,8% das unidades habitacionais lança-

das no município de São Paulo, e um recuo con-

siderável como apresentado na Tabela 1.

O Gráfico 1 representa o percentual de 

participação de cada um dos distritos centrais 

na produção imobiliária da década de 1990.

O gráfico nos chama atenção para os 

distritos que foram alvo de nenhuma ou pou-

ca atuação do mercado imobiliário, como Barra 

Funda, Belém, Bom Retiro, Brás, Pari, República 

e Sé, evidenciando o pouco interesse e/ou in-

cidências de restrições ao mercado para atuar 

nesses distritos. Já na década de 2000, cerca 

de 300.488 unidades foram lançadas em todo 

o município de São Paulo. No mesmo período, 

nos 13 distritos pesquisados, temos um mon-

tante de 39.146 unidades lançadas, represen-

tando uma média de 13% da produção do 

mercado imobiliário na região em relação ao 

município de São Paulo.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

MSP

Centro

%

10.104

879

8,6

19.593

835

4,2

23.085

2.611

11,3

25.362

960

3,7

29.188

2.115

7,2

37.887

3.076

8,1

20.249

4.621

22,8

25.893

3.350

12,9

191.361

18.447

9,6

Tabela 1 – Unidades imobiliárias lançadas em São Paulo e nos distritos centrais 
(1992-1999)

Fonte: Embraesp. Elaborado a partir dos dados da SMDU/Dipro.
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A Tabela 2 mostra a relação entre as uni-

dades lançadas no município de São Paulo e no 

centro, com os números absolutos e sua par-

ticipação em porcentagem, comparativamente, 

entre e o centro e município de São Paulo, entre 

os anos de 2000 e 2010.

Os dados evidenciam um aumento da 

atuação do mercado imobiliário na região, a 

partir de 2003 até 2007, somando um total de 

19.039 unidades. Contudo, somente no ano de 

2010, foram lançadas 9192 unidades, repre-

sentando cerca de 24,7% de todas as unidades 

lançadas em São Paulo, naquele ano.

Em números absolutos, os distritos que 

mais apresentaram lançamentos foram res-

pectivamente: Mooca, Barra Funda, Bela Vis-

ta, Liberdade e Santa Cecília, evidenciando a 

atuação do mercado, no que denominamos de 

“anel/fronteira do mercado imobiliário”, como 

veremos adiante.

Empreendimentos

Pari
Mooca

CambuciBrás

Consolação
Belém

Santa Cecília
República

Barra Funda
Liberdade

Bom Retiro

Bela Vista Sé

Gráfi co 1– Empreendimentos lançados nos distritos centrais
 (1990-1999)

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da Embraesp.

Tabela 2 – Unidades imobiliárias lançadas em São Paulo e nos distritos centrais 
(2000- 2010)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

MSP

Centro

%

28.676

2.289

7,9

21.714

2.125

9,7

20.243

1.354

6,6

24.442

3.280

13,4

19.720

3.484

17,6

23.541

3.104

13,1

24.736

3.071

12,4

37.107

6.100

16,4

32.577

3.181

9,7

30.558

1.918

6,2

37.174

9.192

24,7

300.488

39.146

13,0

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da Embraesp.
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Somente o distrito da Mooca apresen-

tou um total de 10.226 novas unidades habi-

tacionais, em apenas 10 anos. Somando os 

cinco distritos que tiveram maior número de 

lançamentos, chegamos a um total de 28.547 

unidades no período. Já o distrito da Sé não 

apresentou nenhum lançamento imobiliário no 

período, e os distritos do Pari e Brás, com 268 

e 422 unidades, respectivamente, mostrando 

a pequena participação do capital imobiliário 

nessa porção do centro. O Gráfico 2 mostra a 

porcentagem das unidades lançadas nos 13 

distritos pesquisados, na década de 2000.

Outro aspecto importante na caracteriza-

ção da incorporação diz respeito à análise dos 

padrões de distribuição dos lançamentos no 

espaço. Essa etapa do trabalho baseou-se no 

uso de ferramentas de Sistema de Informações 

Geográficas (SIGs) buscando mapear as infor-

mações dos lançamentos imobiliários, utilizan-

do o código de endereçamento postal – CEP e 

o endereço completo, por meio de uma técnica 

chamada de adressmatching.9 

Identificamos nos distritos centrais, a 

produção do mercado capitalista, em dois 

perío dos específicos, entre os anos de 1990 e 

1999 e posteriormente 2000 e 2010. Os Ma-

pas 1 e 2 espacializam essa produção nos dois 

períodos. Na década de 1990, notamos que os 

distritos do Bom Retiro e Brás não foram alvo 

de nenhuma produção imobiliária nova. Já os 

distritos de Santa Cecília, Consolação, Bela Vis-

ta, Liberdade e Mooca apresentam grande con-

centração dessa produção.

O Mapa 2 mostra a produção imobiliária  

na década de 2000. Percebemos que, neste perío-

do, somente o distrito da Sé não foi alvo dessa 

produção. Como mostramos anteriormente nas 

tabelas, o distrito que apresenta maior atuação 

do mercado é a Mooca, com mais de 10 mil uni-

dades construídas no período, concentradas, so-

bretudo, próximo ao eixo da Rua da Mooca.

Pari
Mooca

CambuciBrás

Consolação
Belém

Santa Cecília

República

Barra Funda

Liberdade

Bom Retiro

Bela Vista Sé

Empreendimentos

Gráfi co 2 – Empreendimentos imobiliários lançados nos distritos centrais
(2000-2010)

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da Embraesp.
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Mapa 1 – Número de dormitórios das unidades lançadas em São Paulo
1990 a 2000

Fonte: Embraesp. Organização: Comaru, Reina (2015).

Lançamentos 1990-2000
Dormitórios

1
2
3
4
Logradouros

Mapa 2 – Número de dormitórios das unidades lançadas em São Paulo
2000 a 2010

Fonte: Embraesp. Organização: Comaru, Reina (2015).

Lançamentos 
Dormitórios

1
2
3

4

5

Logradouros
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Mapa 3 – Lançamentos imobiliários nos distritos centrais
1990-1999

Fonte: Embraesp. Organização: Comaru, Reina (2015).

2-20
21-40
41- 64
65-100
101-384
distritos
logradouros

Unidades/Lançamentos

Mapa 4 – Lançamentos imobiliários nos distritos centrais
2000-2010

Fonte: Embraesp. Organização: Comaru, Reina (2015).
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Comparativamente, o distrito da Barra 

Funda, que apresentou somente um empre-

endimento lançado no período anterior, apa-

rece na década de 2000 com 49 lançamentos, 

evidenciando a atração que essa região vem 

apresentando nos últimos anos. O anel central 

de produção imobiliária, como dito, intensifi-

ca-se nesse período, em um novo arco, oeste-

-sul-leste.

Um dos parâmetros importantes relati-

vos ao padrão da produção imobiliária diz res-

peito ao número de dormitórios de cada uni-

dade. De forma geral, o número de dormitó-

rios está proporcionalmente ligado à área útil 

das unidades, caracterizando assim, em certa 

medida, a faixa de renda ou classe social pa-

ra qual a produção está voltada predominan-

temente. Nota-se que, na década de 1990, a 

grande maioria das unidades lançadas são de 

2 e 3 dormitórios. As unidades com 4 dormitó-

rios estão localizadas somente nos distritos de 

Santa Cecília, Consolação, Liberdade e Mooca, 

uma produção voltada para população de ren-

da mais alta.

Entre todos os empreendimentos lança-

dos entre 2000 e 2010 no centro de São Pau-

lo, 21% deles tinham unidades com 4 ou mais 

dormitórios, o que é notável. Em porcentagem 

da produção, destacam-se os distritos da Barra 

Funda e da Mooca, com 34% e 33%, respecti-

vamente dos empreendimentos com esse tipo 

de unidade. Fica clara a atuação do mercado 

imobiliário no sentido de induzir famílias de 

renda mais alta para essas regiões. Destaca-

mos o caso da Barra Funda, que no período an-

terior não tinha apresentado nenhuma produ-

ção desse tipo e na última década apresentou 

17 empreendimentos.

Distritos que já apresentavam uma ten-

dência de maior concentração desse padrão das 

unidades, como vimos no período anterior, con-

tinuaram com essa tendência na última década, 

especialmente Consolação, Liberdade e Mooca.

Os dados da Embraesp mostram que o 

capital imobiliário ora dedicou seus investi-

mentos em regiões já consolidadas e de pre-

sença constante do mercado, ora dedicou-se 

a promover lançamentos em regiões também 

consolidadas, mas com pouca produção imobi-

liária recente (1990-2000).

Na perspectiva de buscar compreender 

a realidade imobiliária da cidade, Marques 

(2005) explica que:

[...] a produção do espaço não está asso-
ciada única nem mesmo principalmente 
com a expansão urbana de forma "natu-
ralizada", pelo crescimento demográfico. 
Ao contrário, essa informação confirma 
que as atividades de produção da cidade 
estão ligadas à existência de circuitos de 
valorização fundiária que permitem que 
um mesmo lugar seja objeto de vários 
ciclos de valorização, nos quais a riqueza 
é capturada por meio da transformação e 
diferenciação dos espaços... (p. 235)

Já os distritos de Santa Cecília, Consola-

ção e Bela Vista que historicamente já concen-

travam uma população de maior renda quando 

comparados com outros distritos, como Brás ou 

Belém, por exemplo, sofreram com uma atua-

ção constante do mercado imobiliário em todo 

o período pesquisado, evidenciando a presença 

permanente do capital nessas áreas tidas como 

"valorizadas" na região.

Os distritos mais próximos do centro 

antigo, Sé, Pari e Brás, despertaram pouco 
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interesse  do mercado imobiliário nas últimas 

décadas. Na década de 1990, a Sé e o Pari re-

gistraram o lançamento de somente um empre-

endimento, cada um, e o Brás não apresentou 

nenhum lançamento. Na década de 2000, a Sé 

continuou sem lançamentos imobiliários, o Pari 

registrou dois empreendimentos lançados, e o 

Brás três empreendimentos.

As causas prováveis desse desinteresse 

do mercado, podem estar a associadas a ideia 

de desvalorização e de abandono do centro 

histórico, muito difundida pela mídia nos últi-

mos anos na capital; as características da es-

trutura fundiária da região e as limitações im-

postas pela legislação urbanística. 

Ainda sobre essa atuação do mercado, 

Marques (2005) aponta que:

Aparentemente, os processos de produ-
ção imobiliária não têm uma lógica con-
tínua do centro histórico para os espaços 
exteriores, mas "criam" novas fronteiras 
de expansão, deixando atrás de si vastas 
regiões que passam a ser objeto de pro-
dução apenas posteriormente, em uma 
aplicação em escala macro da dinâmica 
de produção de loteamentos descrita pela 
literatura há muitos anos. (p. 237)

Nos dois períodos analisados, o dis-

trito que apresentou o maior número de 

lançamentos  imobiliários no centro de São 

de Paulo foi a Mooca. Enquanto na década 

de 1990 41 empreendimentos foram lança-

dos, com 3.563 unidades no total, na década 

de 2000, foram 113 empreendimentos com 

10.226 unidades lançadas, somando-se 13.792 

novas unidades habitacionais.

A atuação do mercado em regiões con-

solidadas pode garantir o que chamamos de 

“reserva de território”, nos vazios urbanos, em 

regiões onde proprietários e agentes do mer-

cado imobiliário operam aguardando a valori-

zação imobiliária. Na metrópole paulistana, o 

abandono de funções industriais exercidas no 

início do século vem promovendo mudanças 

no uso e ocupação do território, quase sempre 

associadas a uma nova valorização imobiliária, 

em empreendimentos destinados às famílias 

com rendas médias e alta.

Pesquisas recentes baseadas em levanta-

mentos de campo na orla ferroviária e visitas 

promovidas no âmbito desta investigação per-

mitem confirmar que a intensa atuação recente 

do capital imobiliário na Mooca está associada 

à transformação de antigas áreas industriais 

em novas formas de ocupação residencial, as-

sociada às classes sociais de renda média e alta 

(Vitale, 2013).

Estudo de caso:             
distrito da Mooca

O distrito da Mooca em São Paulo fica loca-

lizado na região central no eixo centro-leste 

da cidade, caracterizado principalmente pela 

forte presença das indústrias, provenientes 

desde o início da industrialização no país, no 

início do século XX, que ainda marcam a pai-

sagem da região.

Na paisagem atual da Mooca, notam-se 

muitas edificações fabris, originárias do início 

do século XX, concentradas, sobretudo, na orla 

ferroviária, que após o início da desconcentra-

ção e desativação de grande parte do parque 

industrial, a partir da década de 1950, ainda 

permanecem ocupando grandes lotes indus-

triais na região.
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As mudanças econômicas globais, mate-

rializadas na reestruturação produtiva, nas últi-

mas décadas do século passado, acabaram por 

desconcentrar o parque industrial entre outras 

regiões da cidade e do país. Assim, as trans-

formações da paisagem urbana da Mooca nos 

últimos anos refletem uma nova dinâmica eco-

nômica da região. Antigos pátios industriais fo-

ram desativados, outros, destruídos e, em seus 

lugares, produzidos condomínios residenciais 

de médio e alto padrão – associados ao pro-

cesso mais abrangente de desindustrialização.

Segundo as informações do Censo 2010 

do IBGE, a população moradora da Mooca é 

de 75.724 habitantes. O distrito apresenta uma 

densidade demográfica de 9.834 hab/km², 

diante da média do município de São Paulo de 

7.458 hab/km². Na Mooca, o chefe de família 

apresenta renda mensal de R$3.293,49, com-

parativamente, no mesmo período, à renda 

média mensal no município de São Paulo foi 

de R$2.160,25. 

Segundo a Embraesp, a área construída 

referente a imóveis residenciais verticais au-

mentou cerca de 133% entre os anos de 1991 

e 2010, na Mooca, enquanto a área construída 

referente a imóveis residenciais horizontais di-

minuiu 0,5% no mesmo período, configurando, 

assim, a expansão crescente do processo de 

verticalização no bairro.

Paralelamente ao aumento dos lan-

çamentos imobiliários na região, observa-

-se uma diminuição das áreas destinadas ao 

uso industrial, já que, no mesmo período, 

a área construí da diminuiu cerca de 27%, 

confirmando  essas transformações recentes no 

uso e ocupação do território.

O Plano Diretor aprovado em 2002 e a 

Lei de Uso e Ocupação do Solo aprovada em 

2004 certamente contribuíram para esse incre-

mento de investimentos residenciais de alto 

padrão na Mooca.

Segundo a mesma pesquisa, de 1991 a 

2010 a área construída horizontal para o setor 

terciário, especialmente comércio e serviços, 

cresceu 19%; já a área vertical para o mesmo 

segmento cresceu mais de 50%. Evidencia-se, 

assim, que as transformações do uso e da pai-

sagem da Mooca10 implicam mudanças no uso 

e ocupação do solo, diminuição expressiva da 

atividade industrial, aumento da área destina-

da às atividades comerciais e de serviços, espe-

cialmente com ocupações verticais, bem como 

aumento majoritário da moradia verticalizada, 

configurando-se atualmente como uma região 

predominantemente residencial.

Sobre as transformações na paisagem 

da Mooca, graças à atuação do mercado capi-

talista de produção habitacional, Sales e Baffi 

(2010) refletem:

[..] um processo de valorização imobi-
liária, progressivamente desencadeado 
a partir dos anos 1980, evidencia a ten-
dência de verticalização residencial na 
área. Verifica-se nos estudos elaborados, 
que esta destina-se sobretudo ao uso re-
sidencial, consolidando-se ao longo da 
Avenida Paes de Barros, mas encontra-se 
também disseminada de forma difusa por 
outras áreas das cotas mais baixas da re-
gião. (p. 46)
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Considerações fi nais

Consideramos que as ações, programas e proje-

tos de intervenção que previram investimentos 

privados na região central ainda não geraram 

alterações profundas na paisagem urbana, mas 

foram fundamentais na promoção e divulgação 

de um “discurso potencializador de especula-

ção” sobre as possíveis transformações no uso 

e ocupação dessa porção do território. Propos-

tas de sofisticação e especialização tecnológica 

na região da Luz por meio do programa Nova 

Luz e por meio de incentivos fiscais, proporcio-

nados às empresas que se transferissem para a 

região, são exemplos deste tipo de intervenção 

pública e intenção política e econômica.

No centro de São Paulo, identificamos 

nos últimos anos um retorno do capital imobi-

liário, especialmente nos distritos localizados 

nas bordas da região central. Parece que a ten-

dência para os próximos anos é uma atuação 

do mercado nos distritos mais centrais, como 

República e Sé que apresentam maior estoque 

de outorga onerosa, visto que distritos como 

Mooca, Cambuci, Liberdade, Bela Vista, já não 

possuem estoque de outorga onerosa. Entre-

tanto, a existência das Operações Urbanas 

Consorciadas em operação e em fase inicial, 

tais como: Operação Urbana Centro, Opera-

ção Urbana Mooca – Vila Carioca e Operação 

Urbana Água Branca, por exemplo, ao permi-

tirem a flexibilização dos parâmetros de uso e 

ocupação  do solo podem alterar drasticamente 

este quadro. 

Sobre a atuação do mercado capitalista 

da moradia, identificamos a localização da pro-

dução como um arco da produção imobiliária, 

em uma fronteira eixo oeste-sul-leste, dentro 

dos limites aqui estabelecidos do centro de São 

Paulo. No caso específico do distrito da Mooca, 

notamos uma tendência crescente do processo 

de verticalização residencial, aliado ao proces-

so de reutilização de antigas áreas industriais.

Desta produção imobiliária, cerca de 

40% constituem-se de produtos de 3 dormitó-

rios e 32% compõe-se de unidades com 4 dor-

mitórios ou mais, ou seja, mais de 70% da pro-

dução de imóveis é destinada para extratos de 

renda média e renda média alta, e em alguns 

setores, como o alto da Mooca, renda alta.

As referências teóricas conceituais re-

ferentes à gentrificação nos informam que o 

fenômeno está muito mais configurado como 

processo histórico de médio prazo do que um 

fenômeno de curta duração.

Por outro lado, apesar de contarmos 

com alguns autores que teorizaram sobre o 

assunto, ainda há poucos estudos e pesqui-

sas em profundidade no Brasil que auxiliem 

a produção de uma teoria gestada e valida-

da para a realidade dos países do Sul. Nesse 

sentido, tomamos os referenciais de Smith e 

Hamnett para construção destas análises, 

assumindo aproximações e admitindo limita-

ções quanto à precisão das análises e resulta-

dos. Partindo-se das referências mencionadas 

notamos um conjunto de parâmetros e condi-

ções sobre as quais o processo de gentrifica-

ção se verificaria.

Destacamos abaixo alguns desses pa-

râmetros e condições que permitiriam a 

instalação  de um potencial processo de gentri-

ficação e que, em alguma medida, puderam ser 

observados no distrito da Mooca, totalmente 

ou parcialmente: a) processo de desinvestimen-

to; b) processo de declínio do centro; c) a atua-

ção do mercado imobiliário na desvalorização 
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fundiária; d) ausência de intervenção direta do 

Estado para evitar o desinvestimento e a “de-

gradação”; e) papel passivo dos proprietários; 

f) abandono de imóveis por parte dos proprie-

tários; g) o processo de desvalorização atinge 

certo ponto que permite uma possibilidade de 

reinvestimento lucrativo por parte de investido-

res; h) o bairro passa a ser, ao menos parcial-

mente, assumido por promotores imobiliários; i) 

inicia-se o processo de investimento, apropria-

ção, renovação, reabilitação; j) as áreas  passam 

por uma valorização e aumento de preços dos 

aluguéis; k) tem início a chegada de uma nova 

classe de moradores de renda mais elevada; l) 

ocorre alguma transformação e elitização do 

comércio e dos serviços e presença de novos 

equipamentos culturais mais sofisticados. 

Outros fenômenos e condições sugeridas 

pelos teóricos da gentrificação, listados abaixo, 

são considerados por nós como parâmetros 

com baixa aderência para o caso da Mooca: 

a) o “obsoleto” que pode transformar-se em 

“estilo”; b) o lugar torna-se alternativo e pro-

pício para atração de artistas, com presença 

de ateliês, públicos alternativos e pioneiros; c) 

o discurso do poder público explicita a inten-

cionalidade de atrair investidores e elitizar; d) 

identifica-se a expulsão “branca” significativa 

de populares e moradores tradicionais, que dei-

xam o bairro, num processo de substituição de 

classes sociais.

Diante dos parâmetros delineados aci-

ma, nota-se que a hipótese da gentrificação  

não pode  ser plenamente corroborada, 

principalmente  por ausência de análise de 

dados, no âmbito desta pesquisa, particular-

mente no que se refere à evolução da renda 

dos moradores do distrito. Por outro lado, a 

mesma hipótese não pode ser absolutamente 

refutada, considerando-se que diversas condi-

ções sugeridas no referencial teórico-concei-

tual apresentado na primeira parte do artigo 

se verificam em alguma medida, como por 

exemplo a atuação do Estado, dos proprietá-

rios e dos investidores privados, em uma lógi-

ca que tende a desembocar em um processo 

de gentrificação.

Por fim destacar que o processo de de-

sinvestimento público e privado por que pas-

sou o centro de São Paulo nas últimas décadas, 

incluindo-se a Mooca pode ser considerado um 

ingrediente importante do processo de gentri-

ficação, como apontado por Smith. Na medida 

em que essa região se torna suficientemente 

desqualificada e desvalorizada, sobretudo na 

relação entre o valor da propriedade e o valor 

da terra, como nos explicou Smith (1996), essa 

ampla diferença garantirá ao capital imobiliário 

sobre taxas potenciais de lucros e pode estimu-

lar o retorno ao centro de alguns investidores e 

parte de velhas e novas elites interessadas em 

investir e residir no centro. O padrão dos imó-

veis lançados no distrito, sobretudo na década 

de 2000, reforça os indícios de um potencial 

processo de gentrificação.

Com relação a Mooca, considera-se im-

portante estudar os efeitos da implantação, 

ainda em sua fase inicial, da Operação Urbana 

Mooca-Vila Carioca, no processo de expulsão 

da população de baixa renda, assim como es-

tudar de forma aprofundada em que medida as 

Zeis demarcadas no distrito podem ou não con-

tribuir para a inclusão socioespacial dos grupos 

vulneráveis e permitir o fortalecimento de uma 

política de habitação de interesse social no dis-

trito, evitando os processos de gentrificação.

Conclui-se que, nos últimos anos, ocorreu 

uma valorização imobiliária associada a uma 
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Notas

(1)  Entre outros, citamos este como um caso bastante conhecido que se refere ao prédio ocupado 
por famílias de sem teto, da Av. Prestes Maia. Disponível em: h  p://jornalggn.com.br/no  cia/
prestes-maia-911-um-dos-edifi cios-abandonados-em-sao-paulo

(2)  Par  cularmente no que se refere a Habi – Superintendência de Habitação Popular da Secretaria 
de Habitação da Prefeitura de São Paulo.

(3)  Disponível em: h  p://www.procentro.com.br/site/Home.aspx. Acesso em: 12 maio 2012.

(4)  A Programa fazia parte da Ação Centro, programa da PMSP, que  nha como obje  vo reverter o 
processo de degradação e abandono do centro da cidade, através da implementação de projetos 
sociais e intervenções urbanas capazes de qualifi carem os espaços públicos e restabelecerem 
suas potencialidades.

intensificação da atuação do mercado imobiliá-

rio na produção e comercialização de novos 

produtos imobiliários de 3 e 4 dormitórios para 

classes média e média-alta, associados a uma 

tendência de elitização nos serviços e comér-

cios para esses novos residentes.

De acordo com a revisão teórica e con-

ceitual realizada na primeira parte do artigo, 

estes se constituem ingredientes básicos de 

um processo de gentrificação em região con-

solidada: valorização imobiliária, lançamen-

tos imobiliários para públicos com renda mais 

alta, elitização do comércio e dos serviços, 

discurso oficial do poder público com inten-

ção de transformação/revitalização/requalifi-

cação da região.

Considerando a disposição dos atores em 

cena e as oportunidades de investimentos pro-

porcionadas pela legislação e instrumentos ur-

banísticos incidentes, como a Operação Urbana 

Consorciada, vislumbra-se um cenário plausível 

em que a verdadeira transformação ainda está 

por vir. Novas pesquisas neste campo são con-

sideradas essenciais.
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(5)  Projeto Nova Luz. Disponível em: http://www.novaluzsp.com.br/proj_hist.asp?item=projeto.           
Acesso em: 30 maio 2012.

(6)  Processo nº 0019326-64.2012.8.26.0053.

(7)  Slogan do empreendimento SmartDowntown Living localizado no Brás, foi lançado no fi nal de 
2010.  Disponível em: h  p://www.smartliving.com.br/downtown/ Acesso em: 10 nov 2012.

(8)  Para este levantamento, os dados oficiais da Prefeitura Municipal, para o município inteiro, 
contabilizaram as informações somente a par  r de 1992, logo, as informações aqui apresentadas 
serão de 1992 a 1999. Consideramos essa aproximação supondo não alterar signifi ca  vamente 
o resultado das análises aqui realizadas.

(9)  Um processo que compara um endereço ou uma tabela de endereços para o endereço de 
atributos de um conjunto de dados de referência para determinar se um determinado endereço 
cai dentro de um intervalo de endereços associado com um recurso no conjunto de dados de 
referência. Se um endereço cai dentro da faixa de endereços de um recurso, que é considerado 
um jogo e uma localização, pode ser devolvido. Disponível em: h  p://support.esri.com/en/
knowledgebase/GISDic  onary/term/address matching. Acesso em: 6 ago 2013.

(10) A  tulo de exemplo, mencionamos dois lançamentos que ocorreram na Mooca na década de 
2000. Empreendimento La Dolce Vita Nuova Mooca de 2004. Trata-se de seis torres, cada uma 
com 27 andares somando 324 unidades de 3 (duas torres) e 4 dormitórios (quatro torres), com 
áreas uteis que variam de 141,92 m2 a 178,38 m2 e preço à época variando de R$2.322,86/m2 
a R$2.584,03/m2. O outro exemplo refere-se ao Central Park Mooca, empreendimento com 
nove torres com 25 andares cada, sendo duas torres com 3 dormitórios e sete torres com 4 
dormitórios, área ú  l variando de 115,08 m2 até 202,50 m2 com preços entre R$2.641,61/m2 a 
R$3.175,27/m2 (Vitale, 2013).
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Habitação de interesse social em cenários 
de revalorização urbana: considerações

a partir da experiência carioca 

Social housing in urban revalorization contexts:
considerations from the Rio de Janeiro experience

João Carlos Carvalhaes dos Santos Monteiro

Abstract
This  ar t ic le  a ims at  contr ibut ing to  the 
academic debate on the incorporation of the 
housing component into recent experiences of 
revalorization of urban downtown areas in Brazil. 
It presents the results found by a study about 
the production of social housing in downtown 
Rio de Janeiro. The reflections presented here 
derive from an analysis of a program called Novas 

Alternativas (New Alternatives), created in 1996 by 
the local government with the declared objective 
of encouraging home building in the central 
neighborhoods of Rio de Janeiro’s capital city. 
Through a review of the municipal government’s 
institutional publications about the theme and 
interviews with the program’s staff, this article 
uncovers the discursive components that support 
the actions of Rio de Janeiro’s local government in 
promoting the construction of home building.

Keywords: central districts; urban revalorization; 
social housing; Rio de Janeiro; Novas Alternativas 

Program.

Resumo
O artigo tem por objetivo contribuir para o debate 

acadêmico em torno da incorporação do compo-

nente habitacional nas recentes experiências de 

revalorização de áreas urbanas centrais brasileiras. 

São apresentadas as conclusões obtidas a partir de 

uma pesquisa sobre a produção habitacional de in-

teresse social na área central do Rio de Janeiro. As 

refl exões expostas são apoiadas numa análise do 

Programa Novas Alternativas, criado em 1996 pelo 

poder público municipal com o objetivo declarado 

de fomentar a produção habitacional nos bairros 

centrais da capital fluminense. Realizamos uma 

revisão das publicações institucionais da prefeitura 

sobre o tema e entrevistas com o quadro técnico 

do programa. Através desses elementos buscamos 

desvendar os componentes discursivos que emba-

sam as ações do poder público municipal carioca 

em sua prática de fomento à produção habitacional

Palavras-chave: áreas centrais; revalorização ur-

bana; habitação de interesse social; Rio de Janeiro; 

Programa Novas Alternativas.
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Introdução

Após décadas de abandono por parte dos po-

deres públicos e de desinvestimento do capi-

tal imobiliário, as áreas centrais de inúmeras 

cidades brasileiras vêm passando por uma 

gradativa revalorização simbólica e econômi-

ca, fenômeno apoiado na ampliação de um 

discurso oficial que evoca a necessidade de 

reverter supostos processos de “degradação” 

identificados nesses espaços. A “revitalização” 

tornou-se um imperativo nos programas de 

governo de diferentes siglas partidárias, atra-

vessando mandatos e afirmando-se como uma 

responsabilidade incontornável das gestões 

públicas. Nesse contexto, inúmeros planos, pro-

gramas e projetos vêm sendo apresentados por 

prefeituras, governos estaduais e esfera federal 

comprometidos com a reversão do que se con-

vencionou chamar “crise” dos centros urbanos. 

Em muitos casos, as estratégias apresen-

tadas nesses documentos estão respaldadas 

por exemplos internacionais supostamente 

bem-sucedidos e baseiam-se num discurso que 

entende a revalorização dos centros como pe-

ça-chave para o desenvolvimento social e eco-

nômico à escala urbana e mesmo metropolita-

na. O imperativo da revitalização, fundamen-

tado em críticas à ociosidade da infraestrutura 

instalada, à monofuncionalização e à degrada-

ção do espaço público, vem a reboque de um 

questionamento mais amplo das realizações 

do urbanismo modernista. Dentre os princípios 

que regem os receituários de revitalização, 

destacam-se frequentemente propostas basea-

das na valorização do patrimônio edificado, na 

reanimação cultural, no incentivo à mistura 

de usos e, em muitos casos, no estancamento 

de processos de esvaziamento populacional e 

na retomada do crescimento demográfico dos 

centros urbanos.

Constata-se que, se em alguns desses 

projetos a questão habitacional é alijada, em 

outros o debate ganha destaque como elemen-

to estruturador para desencadear a almejada 

“revitalização”. Nesse último caso, o poder 

público exerce um papel fundamental, seja por 

meio do investimento direto em produção ha-

bitacional de interesse social, seja por meio da 

criação de condições facilitadoras para a atua-

ção do capital imobiliário – tais como a flexibi-

lização de normas urbanísticas, o rezoneamen-

to e obras de reurbanização do espaço público.

De uma forma ou de outra, a defesa do 

adensamento populacional dos centros ur-

banos ganha amplitude, sendo festejado pela 

grande mídia, apoiado por setores da academia 

e reivindicado por movimentos sociais. Especia-

listas defendem as “cidades compactas” como 

um novo modelo de urbanização sustentável, 

no qual os centros adensados teriam papel fun-

damental para a diminuição do espraiamento 

urbano e de todas as consequências nefastas 

desse processo (Hillman, 1996). Entre os urba-

nistas inspirados na retórica internacional de 

mixité sociale, as áreas centrais são concebidas 

como espaços privilegiados para a promoção 

da integração de diferentes classes sociais e da 

reversão dos atuais padrões de segregação ur-

bana. Para o capital imobiliário, os centros tor-

nam-se uma nova fronteira urbana a ser con-

quistada, com grande potencial de lucrativida-

de por meio da renda diferencial gerada (Smith, 

1996). No âmbito dos movimentos de luta pela 

moradia, a permanência de populações de bai-

xa renda em áreas centrais surge como uma 

das principais bandeiras de um projeto  utópico 

de cidade democrática. 
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É nesse contexto que o presente artigo 

tem por objetivo contribuir para o debate em 

torno da incorporação do elemento habitacio-

nal nas recentes experiências de revalorização 

de áreas urbanas centrais brasileiras. São apre-

sentadas as conclusões obtidas a partir de uma 

pesquisa sobre a produção habitacional de in-

teresse social na área central do Rio de Janei-

ro. As reflexões expostas são apoiadas numa 

análise do Programa Novas Alternativas, criado 

em 1996 pelo poder público municipal com o 

objetivo declarado de fomentar a produção ha-

bitacional nos bairros centrais da capital flumi-

nense. A partir de uma revisão das publicações 

institucionais da Prefeitura sobre o tema e de 

entrevistas com o quadro técnico que compõe 

o programa, buscou-se desvendar os compo-

nentes discursivos que embasam as ações do 

poder público municipal carioca em sua prática 

de fomento à produção habitacional. Entrevis-

tas com os moradores contemplados com uni-

dades habitacionais do programa complemen-

tam o debate, revelando pontos negligenciados 

ou ocultos no discurso oficial.1 

O artigo está dividido em três partes. Pri-

meiramente, realizou-se uma breve descrição 

do fenômeno de revalorização da área central 

do Rio de Janeiro. Partiu-se de uma perspectiva 

histórica que contempla o período de recrudes-

cimento dos processos de esvaziamento popu-

lacional e desinteresse do capital imobiliário 

até o momento presente, em que se observa 

uma retomada de investimentos privados e a 

criação do projeto de “revitalização” da antiga 

zona portuária, denominada operação urbana 

Porto Maravilha. A segunda parte do artigo 

relata a incorporação do componente habita-

cional por diferentes propostas de intervenção 

em centros urbanos, abordando as experiências 

pioneiras do Banco Nacional de Habitação no 

final dos anos 1970 e sua captura por movi-

mentos de luta pela reforma urbana e moradia 

a partir da década de 1980. Ao final, discute-se 

a experiência carioca de fomento à habitação 

de interesse social nos bairros centrais da ci-

dade, questionando a compatibilidade entre o 

processo de revalorização urbana em curso e 

a possibilidade de reversão dos atuais padrões 

de segregação espacial.

A revalorização da área 
central do Rio de Janeiro

Os bairros da chamada área central do Rio de 

Janeiro atravessaram um vigoroso processo de 

esvaziamento demográfico, popularização e 

degradação do ambiente construído a partir da 

segunda metade do século XX. A ação do poder 

público alinhada aos interesses do capital imo-

biliário recrudesceu esse processo ao incentivar 

a expansão da fronteira urbana da cidade e ao 

eleger o centro como o espaço nevrálgico do 

projeto rodoviarista em curso (Abreu, 2006). 

A migração de uma ampla parcela da classe 

média para os novos bairros é coincidente ao 

incremento de estratos de baixa renda na área 

central carioca, uma população que se apro-

pria do espaço construído – tornado obsoleto 

ou inutilizável para as novas necessidades do 

circuito superior da economia (Santos, 1979) – 

para sua reprodução social. Legislações e zo-

neamentos que incompatibilizavam a mistura 

de usos e a diversidade funcional, aliados ao 

desinteresse do capital imobiliário em investir 

na área, completaram o cenário que no último 

quartel do século XX seria caracterizado, pela 
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mídia e pelo poder público, como de “crise”, 

“degradação” e “declínio”.

O discurso público referente à reversão 

do processo de “degradação” da área central 

carioca ganha forma a partir dos anos 1980, 

apoiado na reabilitação do patrimônio histó-

rico e arquitetônico. Mas é a partir da década 

de 1990 que as intenções complexificam-se 

em um conjunto de políticas urbanas, majo-

ritariamente formuladas pelo poder público 

municipal. Durante as gestões César Maia 

(1993-1997; 2001-2009) e Luiz Paulo Conde 

(1997-2001), a retórica da revitalização é estru-

turadora de uma série de intervenções que bus-

cavam desenvolver um mercado de produção 

e consumo cultural para o centro. A chamada 

“requalificação” do espaço público é também 

acionada pelo discurso oficial, concretizando-se 

a partir de obras de reurbanização, paisagismo 

e combate ao comércio ambulante. Buscava-se 

com essas ações, criar condições para a reani-

mação da atividade comercial e do mercado 

imobiliário da área central, um típico processo 

de revalorização urbana apoiado pelo investi-

mento direto do poder público. A opção de res-

tringir essas intervenções ao chamado central 

business  district carioca – um setor mais pro-

penso a reproduzir os “efeitos multiplicadores” 

do investimento2 – garantiram que amplas par-

celas do centro passassem incólumes à ação do 

poder público municipal, possibilitando assim a 

manutenção de populações de baixa renda ne-

las residentes e a continuidade das atividades 

relacionadas ao circuito inferior da economia 

urbana (Santos, 1979).

Nos últimos quinze anos, indícios de 

reinvestimento do capital imobiliário, inclusi-

ve no ramo residencial, e a consolidação de 

atividades turísticas e recreativas no setor 

prioritário de intervenção respaldaram a hipó-

tese difundida pela mídia e pelo poder públi-

co municipal de uma reversão do processo de 

“degradação” da área central. Essa nova reali-

dade é, em grande medida, resultado da ado-

ção de um modelo de planejamento e gestão 

baseado no empresariamento urbano (Harvey, 

1989), caracterizado pelo city marketing, pela 

privatização de atribuições tradicionalmente 

pertencentes ao poder público e pela criação 

de um ambiente favorável para os investimen-

tos privados. 

Nesse contexto, a inserção do com-

ponente habitacional como instrumento de 

revalorização dos bairros centrais torna-se 

usual no discurso do poder público municipal, 

constatada na análise de diferentes relató-

rios produzidos pela Prefeitura no período em 

questão. Esses documentos apontam a neces-

sidade de “[...] atrair novas famílias para os 

imóveis desocupa dos, após sua recuperação, 

promovendo diversidade socioeconômica na 

área” (Prefeitura, 2003a, p. 10), de garantir a 

“[...] intensifi cação do uso residencial de classe 

média e, na sequência, de população carente, 

visando a estimular uma saudável multiplici-

dade de usos e diversidade social” (Prefeitura, 

2005, p. 12),  além de evocarem a urgência de 

uma “[...] mudança de imagem [...] necessária 

para atrair novos habitantes e investidores, pa-

ralelamente a uma política social que garanta a 

diversidade” (BID; PCRJ; Apur, 2008, p. 5). A fa-

la do Secretário Municipal de Urbanismo à épo-

ca, Alfredo Sirkis, durante o lançamento de um 

conjunto residencial na região da Lapa, centro 

da cidade, é emblemática do ideário de revitali-

zação promovido pelo poder público: “É a clas-

se média que dará a tônica da revitalização. Já 

há investidores estrangeiros interessados em 
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desenvolver  projetos semelhantes na região. Só 

faltam os cariocas”.3        

Dando continuidade a esse processo, em 

2009, a criação do projeto Porto Maravilha – 

uma operação urbana amparada na “revita-

lização” da antiga zona portuária do Rio de 

Janeiro – possibilitou a incorporação de um 

território de 5 km2 à lógica de revalorização.4 

Com vistas a assegurar a viabilidade dos in-

vestimentos, o projeto prevê a transformação 

física e simbólica de bairros historicamente 

ocupados por uma população de baixa renda 

e até então pouco afetada pela dinâmica de re-

valorização em curso, transformando-os numa 

extensão do central business district carioca e 

num novo polo de turismo da cidade (Monteiro  

e Andrade, 2012). A operação está sendo via-

bilizada mediante a venda de Certificados de 

Potencial Adicional de Construção (Cepacs) – 

títulos comprados do poder público que confe-

rem aos investidores imobiliários a autorização 

de construir além do coeficiente de aproveita-

mento básico previamente estabelecido. Para 

empreendimentos residenciais, definiu-se que 

a proporção de Cepacs por m² necessária se-

ria menor em relação a investimentos de uso 

comercial, sinalizando que mais uma vez o 

adensamento populacional seria acionado co-

mo elemento propulsor da revalorização dos 

bairros centrais. Essa orientação é reafirmada 

com a aprovação da Lei nº 5780 (22/7/2014) e 

da Lei Complementar nº 143 (4/8/2014), ambas 

de autoria do poder executivo municipal, que 

estabelecem condições de incentivo e benefí-

cios fiscais para a produção habitacional e para 

a reconversão ou utilização de edificações exis-

tentes para fins residenciais no perímetro da 

operação urbana.5 

O lugar da habitação           
em contextos                        
de revalorização urbana 

Nesse cenário de revalorização, a incorporação 

do componente habitacional surge tardiamente 

no discurso do poder público municipal cario-

ca. No contexto nacional, no entanto, o debate 

sobre o fomento à produção habitacional em 

áreas centrais tem origem no início da década 

de 1970, no âmbito das discussões em torno da 

preservação do patrimônio ambiental urbano. 

Em um contexto de absoluta supremacia do 

padrão periférico de urbanização, concretizado 

em grande medida pelas ações do Banco Na-

cional de Habitação (BNH), os documentos pro-

duzidos por Azevedo (1973; 1978) defendiam 

a inclusão do uso habitacional em projetos de 

restauração patrimonial, rompendo, no plano 

conceitual, com o paradigma de museificação 

reinante nas intervenções em centros históricos 

brasileiros naquele período. Em meados dos 

anos 1980, a ideia ganha adesão entre técni-

cos do BNH, que através de um acordo com a 

prefeitura de Olinda, Pernambuco, promovem 

um projet-piloto de reforma de imóveis resi-

denciais tombados, numa experiência que seria 

expandida para outras cidades brasileiras (Bosi, 

1986). Nesse período, o debate envolvendo a 

questão habitacional em áreas urbanas con-

solidadas era espacialmente concentrado no 

perímetro dos chamados “núcleos históricos”, 

e o componente habitacional despontava como 

elemento de um objetivo mais amplo de pre-

servação do patrimônio edificado. 

É somente no final dos anos 1980 que o 

ideário do direito à cidade ganha destaque nos 
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debates acerca da produção habitacional em 

áreas centrais. Na gestão Luiza Erundina (1989-

1993), o “Programa de Habitações Populares 

da Região Central de São Paulo” pode ser con-

siderado um marco nesse sentido, atuan do na 

construção e reforma de imóveis para popula-

ções encortiçadas. Se nas propostas anteriores 

prevalecia o caráter patrimonial das interven-

ções, houve nesse programa a introdução de 

elementos que compunham o conjunto de de-

mandas dos movimentos de luta por moradia e 

pela reforma urbana, tais como a autogestão, a 

participação social na formulação dos projetos 

e a permanência integral das famílias atingi-

das pelas obras. Em parte, esses movimentos 

sociais promoveram a ampliação de suas rei-

vindicações – antes centradas na melhoria das 

condições de habitabilidade nas franjas perifé-

ricas – e passaram a contemplar também a luta 

pelo direito à moradia nos centros urbanos. Ba-

seados em um discurso de contraposição entre 

“centro” e “periferia”, – em que o “centro” 

representaria o espaço da integração social, do 

direito à cidade, do acesso aos serviços, à mo-

bilidade e ao trabalho, enquanto a “periferia” 

expressaria a segregação, a exclusão, a preca-

riedade e a continuidade dos padrões espoliati-

vos do modelo capitalista de urbanização – os 

movimentos de luta por moradia e pela refor-

ma urbana da capital paulista afirmam-se hoje 

como uma das maiores entidades mobilizado-

ras da América Latina, servindo de inspiração 

para organizações sociais desse tipo em diver-

sas cidades brasileiras.6   

No meio acadêmico e entre os formu-

ladores de políticas públicas, o relativo su-

cesso dessas experiências pioneiras gerou 

uma considerável adesão discursiva quanto 

à viabilidade  e à pertinência da inclusão do 

componente habitacional em programas de re-

valorização urbana.  Todavia, acontecimentos 

econômicos e políticos adiariam a continuida-

de e a ampliação dessas ações. A extinção do 

BNH em 1986 e a decorrente descentralização 

da política habitacional provocaram não ape-

nas um desmantelamento do conhecimento 

produzido pelos projetos- piloto formulados 

e implementados pelo órgão, mas também a 

quase total interrupção da produção pública 

de moradias.7 Na capital paulista, sob as ges-

tões de Celso Pitta e Paulo Maluf, o projeto 

de cidade inclusi va  da gestão precedente foi 

esvanecido e os programas  habitacionais para 

a área central cancelados. 

Para diversos setores, os processos de 

descentralização e municipalização das polí-

ticas habitacionais representaram a possibili-

dade da ampliação da eficácia e da eficiência 

das ações públicas em torno da questão da 

moradia em um contexto de reabertura polí-

tica e reorganização dos movimentos sociais. 

Esses processos também geraram a expecta-

tiva de assimilação de princípios democráticos 

e inclusivos na sua formulação (Cardoso e 

Ribeiro, 2002). No entanto, essas aspirações 

foram freadas por uma conjuntura desfavo-

rável, marcada tanto pela extinção do BNH 

quanto pela crise econômica, que privilegiou 

uma política orçamentária restritiva aos inves-

timentos no setor de habitação. Nas grandes 

cidades, todavia, as limitações foram menos 

impactantes, tanto pela disponibilidade de 

recursos próprios para o fomento à produção 

habitacional, quanto pela capacidade de con-

trair grandes empréstimos de organismos in-

ternacionais financiadores.
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A experiência carioca

No Rio de Janeiro, a descentralização da po-

lítica habitacional culminou com a criação da 

Secretaria Municipal de Habitação (SMH) em 

1994, órgão composto por um conjunto de 

gerências, dentre as quais o Programa Novas 

Alternativas (PNA).8 Em seus primeiros anos, o 

PNA desempenhou a função de conceber solu-

ções habitacionais através de projetos que se 

propunham “inovadores”, tais como o resgate 

à tipologia de “vilas residenciais”, a recupera-

ção de edifícios em ruínas e a reforma de imó-

veis encortiçados (Prefeitura, 2003b). Inicial-

mente, os projetos eram concebidos de forma 

dispersa no território da cidade, abrangendo 

bairros centrais e periféricos. No entanto, em 

sua segunda fase, essa característica foi altera-

da e o programa passou a concentrar sua ação 

nos bairros centrais cariocas. Como discutido 

mais adiante, essa modificação alinhava-se ao 

discurso de “revitalização” do centro da cida-

de, fomentado pelas gestões César Maia e Luiz 

Paulo Conde. Entre 1998 e 2005, o PNA promo-

veu a reforma e a construção de dez imóveis 

na área central do Rio de Janeiro, totalizando 

119 unidades habitacionais (Tabela 1). Os dois 

primeiros empreendimentos, concebidos como 

projetos-piloto, foram reformados com recursos  

próprios da Prefeitura. Eram compostos por 

unidades do tipo “estúdio”, sem quartos, com 

área de serviço e banheiro coletivos. A partir de 

2003, o volume de inaugurações foi intensifica-

do graças a um acordo do programa com a Cai-

xa Econômica Federal (CEF), que passa a dis-

ponibilizar suas linhas de crédito habitacional 

(crédito associativo e arrendamento residen-

cial) para projetos de “revitalização” de sítios 

históricos. Esses projetos passaram a contar 

com unidades de um quarto, além de banheiros 

individualizados para adequarem-se às normas 

exigidas pelo banco. Apesar do número irrisório 

de moradias produzidas, o PNA é frequente-

mente citado como experiência bem-sucedida 

de incorporação do componente habitacional 

em projetos de “revitalização” urbana, tendo 

servido de inspiração para ações desse tipo em 

outras cidades brasileiras. 

A sobrevivência do programa nos últimos 

vinte anos, atravessando incólume três gestões 

municipais, sugere que a promoção do adensa-

mento populacional na área central do Rio de 

Janeiro conformou-se como uma ideia-força 

radicada no poder público municipal. Tal con-

tinuidade – atípica na história das gestões mu-

nicipais cariocas – aliada a um reconhecimento 

positivo do programa entre determinadas orga-

nizações sociais e ambientes acadêmicos ditos 

progressistas despertaram a necessidade de 

avaliar a atuação da Prefeitura, mais especifi-

camente do PNA, no fomento à produção habi-

tacional na zona central da cidade.9 

Que princípios regem as ações do progra-

ma? Quais motivos garantiram sua continuida-

de nos últimos vinte anos? De que maneira e 

sob quais condições esta produção habitacio-

nal vem sendo viabilizada?            

Buscou-se responder essas questões a 

partir de uma reflexão crítica em torno do dis-

curso oficial – legitimador da existência do PNA 

e da prática de fomento à produção habitacio-

nal na área central do Rio de Janeiro – promo-

vido pelo poder público municipal. Constatou-

-se que, sob o argumento de oferecer moradias 

para famílias de baixa renda, o programa tem 

como princípio a revalorização dos bairros cen-

trais cariocas. Em outras palavras, através do 
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PNA, a Prefeitura instrumentaliza a habitação 

de interesse social como um propulsor da en-

sejada “revitalização” do centro, creditando à 

reforma de edifícios tombados e à construção 

de novos imóveis em vazios urbanos o papel 

de agentes multiplicadores da reanimação eco-

nômica e da reativação do mercado imobiliário 

dos entornos contemplados pelas intervenções.  

O PNA funciona como um programa de 
reabilitação na medida em que ele pro-
põe, além de restauração, outros projetos 
de caráter urbanístico, onde novas edifi-
cações possam ajudar a recompor o te-
cido urbano bastante degradado da área 
central. A Prefeitura pretende assim rom-
per com o grau de degradação dessa área 

usando a habitação como agente impul-
sionador dessa reabilitação urbana. (In-
formação verbal fornecida por arquiteto 
e gerente do PNA em fevereiro de 2010)

Nesta lógica, os projetos habitacionais 

desenvolvidos são concebidos como referen-

ciais de viabilidade técnica, “modelos” bem-

-sucedidos de intervenção arquitetônica que 

têm, por objetivo, persuadir o capital imobiliá-

rio a investir na área central da cidade. Para tal, 

o programa se oferece como agência facilitado-

ra para os empresários interessados em reali-

zar tais tipos de empreendimentos, fornecendo 

apoio técnico e know-how para superar os pos-

síveis desafios burocráticos.

Empreendimento Financiamento
Nº de 

unidades
Tipo de

unidades

Área 
média da 
UH (m2)

Lojas
Ano de 

comercialização

Travessa do Mosqueira, 20

Rua Sacadura Cabral, 295

Rua Senador Pompeu, 34

Rua de Santanna, 119

Rua Francisco Muratori, 38

Ladeira João Homem, 35

Rua Joaquim Silva, 122

Rua do Teatro, 21

Rua do Livramento, 145

Rua do Livramento, 147

Recursos municipais

Recursos municipais

Recursos municipais e PAR

Imóvel na planta/Crédito 

Associativo

Imóvel na planta/Crédito 

Associativo

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

9

16

23

13

11

5

26

6

5

5

Habitação coletiva

Habitação coletiva

1 quarto

1 quarto

1 quarto

1 e 2 quartos

1 quarto

2 quartos

1 quarto

1 quarto

18

13

20

35

26

48

32

36

33

28

0

1

2

6

0

0

0

1

1

0

1998

1998

2003

2003

2004

2005

2005

2005

2005

2005

Total 119 11

Tabela 1 – Imóveis produzidos e reabilitados pelo PNA (1998-2005)

Fonte: Elaborado a partir de documentos disponibilizados pelo PNA.



Habitação de interesse social em cenários de revalorização urbana

Cad. Metrop., São Paulo, v. 17, n. 34, pp. 441-459, nov 2015 449

A ideia não é reformar todos os casarões, 
nem criar oferta para toda a demanda 
que existe. Nosso objetivo é mostrar co-
mo o poder público pode desimpedir os 
caminhos para que o mercado veja essas 
intervenções como algo interessante, para 
assim poder voltar a oferecer habitação 
na área central [...] O maior objetivo não 
é fazer habitação no Centro, é começar 
habitação no Centro, só que é muito di-
fícil vender uma ideia sem ter alguns 
exemplos que mostrem aos proprietários 
e construtores que é viável construir nes-
sa área [...] A grande responsável pela 
reabilitação dessa área será a iniciativa 
privada. (Informação verbal fornecida por 
arquiteto e gerente do PNA em fevereiro 
de 2010)

As entrevistas com os técnicos responsá-

veis pelo programa demonstram que esta prer-

rogativa mercadológica é acompanhada por 

uma dissociação das intervenções em relação à 

perspectiva de inclusão social preconizada pe-

los movimentos de luta por moradia e reforma 

urbana. Essas entrevistas expõem a discordân-

cia dos técnicos quanto à produção de unida-

des habitacionais para famílias de baixa renda 

em imóveis patrimoniais argumentando-se que 

moradores com rendimentos inferiores a 10 

salários mínimos dificilmente arcariam com os 

custos de manutenção exigidos por esse tipo 

de edificação. Quando questionados sobre a 

possibilidade de auxílio técnico do PNA à re-

forma de imóveis ocupados por movimentos 

sociais de luta por moradia na área central da 

cidade, tal como ocorrido em São Paulo duran-

te as gestões Luiza Erundina e Marta Suplicy, 

essa opção é descartada devido à avaliação 

negativa deste tipo de coletividade, associando 

sua politização a uma suposta “manipulação” 

de seus membros.

Em São Paulo, as pessoas querem se 
enquadrar num financiamento da CEF, 
querem se organizar, morar e pagar por 
aquilo. Não estão somente pedindo os 
imóveis. No Rio é diferente, pois as pes-
soas querem ganhar os imóveis. E existem 
forças políticas por trás desses movimen-
tos. É uma gente muito manipulada, com 
menos consciência. (Informação verbal 
fornecida por arquiteta do PNA em junho 
de 2010) 

A atuação da Prefeitura no processo de 

desocupação dos imóveis selecionados para 

reforma é também representativa dessa incom-

patibilidade do poder público municipal com 

princípios fundamentais de direito à moradia 

encarnados por esses movimentos sociais. En-

trevistas com moradores das unidades habita-

cionais produzidas pelo PNA revelam que são 

poucas as famílias remanescentes do período 

anterior à intervenção, relatando um proces-

so de remoção forçada, fato confirmado por 

uma assistente social da Prefeitura que acom-

panhou o processo de desocupação de alguns 

desses edifícios.10 

A grande maioria dos moradores não quis 
ficar no imóvel após a reforma e prefe-
riram sair porque não queriam pagar as 
taxas que passariam a ser obrigatórias. 
Eles deram o jeito deles [...] Muitas pes-
soas depois da reforma não puderam 
voltar porque antes não pagavam nada, e 
agora teriam que pagar a taxa condomi-
nial, conta de água, conta de luz. E não 
tinham condições de arcar com esse custo 
mensal. A Prefeitura não tem condições 
de arcar com o ônus de uma pessoa que 
não tem condições de pagar essas taxas 
mensalmente. (Informação verbal forneci-
da por assistente social da Prefeitura em 
agosto de 2010)
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No entanto, de acordo com técnicos 

envolvidos no processo de desapropriação 

engendrado pelo poder público, uma maior 

vigilância da sociedade civil teria gerado uma 

modificação no padrão de retomada dos imó-

veis reabilitados.

Antigamente, a gente entrava e fazia. De-
pois, a nossa dificuldade passou a ser de 
intervir em imóveis ocupados, o que não 
era complicado antes. Nós não podemos 
entrar num cortiço e tirar aquelas pessoas  
dali sem colocá-las em outro lugar [...] 
Agora, é preciso oferecer bolsa aluguel ou 
oferecer outro imóvel. (Informação verbal 
fornecida por arquiteta do PNA em junho 
de 2010)

A criação do programa Minha Casa Mi-

nha Vida (MCMV) e do projeto Porto Maravi-

lha, ambos iniciados em 2009, impactaram 

diretamente as ações do PNA. Primeiramente, 

o programa habitacional do governo federal 

extingue as linhas de crédito disponibilizadas 

anteriormente pelo CEF, impondo novas regras 

de financiamento para a produção de moradias 

que estabelecem modificações tanto no perfil 

socioeconômico do público atendido, com a in-

clusão de famílias de baixíssima renda, quanto 

na tipologia dos imóveis construídos – unida-

des com dois quartos.  

A partir da gestão Eduardo Paes, o ob-
jetivo é atender a população através do 
MCMV. Querem que os projetos contem-
plem famílias de 0 a 3 salários mínimos, 
mas nós vemos isso com muita descon-
fiança. Como essas famílias vão manter 
esse patrimônio após a ocupação? [...] 
Querem que produzamos habitação em 
grande quantidade e de baixo custo, mas 
isso é complicado em prédios históricos. 
Com o MCMV existe uma pressão para 

atendermos famílias maiores. Estão im-
pondo o MCMV sem uma reflexão sobre 
as especificidades da área central. (Infor-
mação verbal fornecida por arquiteta do 
PNA em junho de 2010)

O lançamento da operação Porto Mara-

vilha renova a missão do PNA, desta vez como 

componente habitacional do projeto de reva-

lorização da antiga zona portuária carioca. As 

ações do programa passam a se concentrar no 

perímetro de intervenção do projeto, com des-

taque para os arredores da Rua do Livramento, 

no bairro da Gamboa, onde pretende fomentar 

um volume inédito de unidades habitacionais 

nos próximos anos. Essa opção é relatada pe-

los técnicos como uma estratégia para garantir 

maior visibilidade às ações do programa.

No PNA, nós produzíamos empreendi-
mentos isolados, e isso não dava visibili-
dade ao programa, pois a distância entre 
um imóvel e outro era muito grande. Hoje, 
nós estamos cientes de que a reabilitação 
urbana precisa concentrar esforços numa 
só região. (Informação verbal fornecida 
por arquiteto e gerente do PNA em feve-
reiro de 2010)

Respaldada pelo financiamento dispo-

nibilizado através do programa MCMV, a Pre-

feitura tem realizado nos últimos quatro anos 

uma série de desapropriações no entorno da 

Rua do Livramento. Até agosto de 2013, 21 

empreendimentos já haviam sido licenciados 

para obras – sendo 94 unidades habitacio-

nais destinadas a famílias com renda de 0 a 

3 salários mínimos e 235 unidades para a fai-

xa de 3 a 6 salários mínimos. Os trabalhos de 

campo realizados apontam que muitos dos 

futuros empreendimentos serão erguidos em 

imóveis e terrenos anteriormente ocupados 
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por cortiços  e autoconstruções  e que hoje 

encontram-se vazios, com suas portas e jane-

las lacradas por tijolos, à espera do início das 

obras. Entrevistas com os moradores remanes-

centes na área revelam que uma parcela das 

famílias desalojadas teria sido contemplada 

com unidades habitacionais do MCMV em ou-

tros bairros da cidade, principalmente na zona 

oeste, em conjuntos residenciais localizados a 

cerca de 30 km da área central carioca. A ou-

tra parcela estaria recebendo o chamado “alu-

guel social”, um cheque mensal fornecido pela 

Prefeitura para o pagamento de despesas com 

moradia. A incompatibilidade do valor ofereci-

do pelo poder público municipal com a reali-

dade do mercado de aluguéis na cidade esta-

ria obrigando os beneficiários a proverem sua 

carência habitacional através do realojamento 

em cortiços da própria área central, como rela-

ta uma moradora.

Eu morava num cortiço aqui da Rua do 
Livramento. Éramos umas 15 famílias 
[...] A Prefeitura paga o “aluguel social”, 
mas com esse dinheiro não dá pra alugar 
nem uma casa na favela [...] Eles ofere-
ceram um MCMV lá em Campo Grande 
[bairro da Zona Oeste], mas eu vou fazer 
o que lá? Eu trabalho aqui no Centro, ia 
gastar uma fortuna com passagem de 
ônibus. Então arrumei um quarto num 
casarão aqui mesmo, e estamos moran-
do lá. (Informação verbal fornecida por 
moradora da Rua do Livramento em fe-
vereiro de 2014)

Instrumentalizada com o objetivo de au-

xiliar no processo de “revitalização” da área 

central carioca, a produção de habitações de 

interesse social promovida pelo poder público 

municipal tem corroborado com o fenômeno de 

segregação socioespacial, através da realocação  

de famílias para imóveis do programa MCMV 

erguidos nas franjas periféricas da cidade. O 

mesmo processo também tem corroborado com 

a precarização das condições de habitabilidade 

dos moradores desalojados – que impossibilita-

dos de acessar o mercado formal de aluguéis, 

passam por um processo de realojamento nos 

cortiços já sobrepopulados da zona central.

Dessa forma, o programa federal de 

provisão habitacional tem cumprido um duplo 

papel no Rio de Janeiro: de um lado, garante 

financiamento para que imóveis patrimoniais 

sejam reformados, auxiliando no processo de 

revalorização da zona portuária carioca. De ou-

tro, possibilita que o estoque de moradias cons-

truídos nas periferias da cidade sirva como ob-

jeto de barganha no processo de desalojamento 

de famílias de baixa renda da região.

Complementando esse cenário, a asso-

ciação do PNA à operação urbana Porto Ma-

ravilha garante que as unidades habitacionais 

produzidas pelo programa no perímetro de 

intervenção do projeto passem a fazer parte 

do pacote de “compromissos sociais” assumi-

dos por seus responsáveis, contribuindo para 

a legitimidade das intervenções e de forma a 

atenuar  as críticas ao projeto.11 

Diferentemente do que vem sendo rela-

tado na literatura internacional em torno do 

processo de gentrificação de áreas alvos de 

projetos de revalorização urbana – em que 

moradores de baixa renda seriam gradati-

vamente substituídos por outras de classes 

abastadas (Smith, 1996) –, na zona portuária 

carioca esse fenômeno não pôde ainda ser 

confirmado. Observações revelaram que, até 

o momento, a transformação do perfil socio-

econômico da região ocorre pela substituição 

de moradores com baixíssimos rendimentos – 
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despejados dos imóveis encortiçados alvo de 

reabilitação – por outros de baixa renda – que 

futuramente  ocupa rão os novos imóveis finan-

ciados pelo programa MCMV destinados a fa-

mílias com renda entre 0 e 6 salários mínimos.

Considerando que o investimento do se-

tor imobiliário tem se dirigido para os grandes 

vazios existentes na zona portuária – igno-

rando, pelo menos temporariamente, o con-

junto arquitetônico formado pela área de pro-

teção ambiental12 onde se concentra grande 

parte dos cortiços e ocupações da região –, é 

prematuro afirmar que um processo de trans-

formação do perfil socioeconômico estaria 

em curso.13 Na opinião de um empresário da 

construção civil entrevistado, as garantias de 

um ambiente seguro para o investimento do 

capital imobiliário do setor habitacional ainda 

não se concretizaram.

Aqueles prédios comerciais espelhados 
que estão sendo erguidos na zona por-
tuária, moderníssimos, lembram uma Du-
bai. Mas no entorno, você encontra todo 
aquele casario decadente, que mais pare-
ce uma Calcutá. Estão construindo uma 
Dubai cercada de Calcutá. O grande pro-
blema na área do porto é aquele casario, 
nenhum empresário está tendo interesse 
de viabilizar empreendimentos nesses 

imóveis. Os vazios urbanos não são um 
problema, todos aqueles terrenos vazios 
do porto serão comercializados [...] Uma 
família de classe média compra um imó-
vel tendo em mente que está realizando 
um investimento. Ela não quer morar e 
nem investir num bairro tomado por corti-
ços, invasões e imóveis abandonados. (In-
formação verbal fornecida por empresário 
da construção civil em março de 2014)

Assim, a consideração de Gaffney 

(2013) sobre a evidência do processo de 

“gentrificação”  em curso na zona portuária 

parece precoce, visto que o estabelecimento 

da classe média nos setores mais populares 

da região é ainda virtual.14 Essa constatação, 

no entanto, não contradiz a evidência do ca-

ráter elitizante da operação urbana em curso, 

desvelado tanto pelo desenho institucional do 

projeto quanto pelos impactos das ações nos 

últimos cinco anos de sua realização. 

O desinteresse do capital imobiliário nes-

se tipo de investimento contrasta, no entanto, 

com o crescimento populacional constatado 

pelo último censo demográfico. Após décadas 

de declínio, o número de residentes nos bairros 

centrais da cidade registra acréscimos que em 

alguns casos superam a população total eviden-

ciada pelo recenseamento de 1991 (Tabela 2).

Bairro 1980 1991 2000 2010
Variação  

1991/1980
Variação

2000/1991
Variação

2010/2000

Centro

Gamboa

Santo Cristo

Saúde

55.095

15.767

14.882

3.655

49.095

11.507

12.340

2.602

39.135

10.490

9.618

2.186

41.142

13.108

12.330

2.749

-10.8%

-27%

-17%

-28.8%

-20.2%

-8.8%

-22%

-15.9%

5.1%

24.9%

28.1%

25.7%

Tabela 2 – Evolução da população residente (1980-2010)

Fonte: IBGE. Censos Demográfi cos 1980, 1991, 2000 e 2010.
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Considerando-se que o número de em-

preendimentos residenciais lançados nas duas 

últimas décadas na região é incompatível com 

o crescimento demográfico apresentado pelos 

dados do Censo 2010, sugerem-se duas hipó-

teses para explicar o fenômeno.

Primeiramente, a hipótese de que uma 

migração intraurbana estaria incrementando 

o número de moradores na região via dimi-

nuição da vacância imobiliária. A valorização 

fundiária em toda cidade contribuiria para um 

aumento da demanda de imóveis residenciais 

nos bairros centrais, que se tornaram uma 

alternativa mais viável para determinadas 

faixas de renda – não apenas pelos valores 

imobiliários abaixo da média dos praticados 

em bairros das zonas sul e norte carioca, mas 

também pelas vantagens em termos de aces-

sibilidade ao mercado de trabalho, serviços e 

transporte público.15 

A segunda hipótese é de que o adensa-

mento vem ocorrendo mediante o aumento da 

informalidade das formas de provisão de mo-

radia, ou seja, pelo aumento de famílias resi-

dentes nas favelas e cortiços da zona central da 

cidade. Confirmada essa hipótese, estaríamos 

diante de um afastamento do ideário de “revi-

talização” formulado pelo poder público muni-

cipal, que enseja o adensamento populacional 

mediante a atração da classe média, criando 

no centro do Rio de Janeiro um espaço social-

mente heterogêneo compatível com a retórica 

prevalecente de “mistura social”.

Estudos mais precisos possibilitarão tra-

çar um perfil socioeconômico dos novos mora-

dores, provocando discussões sobre os impactos 

do processo de revalorização urbana em curso.

Considerações fi nais

O estudo sobre a produção de habitação de in-

teresse social na área central do Rio de Janeiro, 

promovida pelo poder público municipal, con-

duz a uma série de reflexões ao revelar pontos 

negligenciados pelo discurso oficial e ignora-

dos pelos defensores do adensamento popula-

cional dos centros urbanos. 

A pesquisa revelou que, nas duas últimas 

décadas, os recursos públicos destinados ao fo-

mento de unidades habitacionais para famílias 

de baixa renda têm sido orientados pela lógica 

de especulação imobiliária dos bairros centrais 

da cidade. A instrumentalização da habitação 

de interesse social ao imperativo de revaloriza-

ção – travestido sob o conceito de “revitaliza-

ção” – baseia-se na premissa de que a reforma 

de imóveis patrimoniais e a ocupação de va-

zios urbanos seriam capazes de promover uma 

“contaminação positiva” em seus entornos – 

como a reanimação da atividade comercial e a 

dinamização do mercado imobiliário.16   

Demonstra-se também que as interven-

ções protagonizadas pelo poder público nos 

bairros centrais do Rio de Janeiro distanciam-

-se do ideário de cidade inclusiva, preconizado 

por setores progressistas e movimentos sociais 

de luta pela reforma urbana e direito à moradia 

digna. Em sua ação de reabilitação de imóveis 

patrimoniais, a Prefeitura não contempla inte-

gralmente as unidades residenciais previamen-

te existentes, uma situação que gera a diminui-

ção do estoque de unidades e a consequente 

degradação das condições de habitabilidade 

das populações encortiçadas. Essa realidade 

tem sido potencializada com o grande volume 
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de investimentos federais para o setor habita-

cional disponibilizado pelo programa Minha 

Casa Minha Vida, que vem destinando parte de 

seus recursos para a construção de moradias 

sociais na área central do Rio de Janeiro – em 

especial no perímetro de atuação da mais re-

cente tentativa de revalorização do centro da 

cidade, a operação urbana Porto Maravilha.17 

As informações recolhidas junto aos mo-

radores da zona portuária confirmam as denún-

cias de que as remoções ocorrem desvincula-

das dos preceitos básicos de direito à cidade e 

à moradia juridicamente previstos, uma situa-

ção que não é, todavia, uma excepcionalidade 

do caso analisado.18 Apesar da criação de um 

amplo aparato legal que regulamenta a política 

urbana – no qual se destaca a promulgação do 

Estatuto da Cidade – e uma série de diretivas 

e documentos oficiais que contemplam a ne-

cessidade manutenção do caráter popular dos 

bairros centrais,19 observa-se, por via de regra, 

que os grandes projetos urbanos em execução 

aprofundam os traços elitistas e excluden-

tes da política urbana brasileira, tornando a 

permanência  das populações pobres a princípio 

irreconciliável diante da lógica da revalorização 

imobiliária que dirige essas intervenções.

Portanto, tão importante quanto a dis-

cussão sobre os desdobramentos da revalori-

zação dos bairros centrais para as populações 

locais é a reflexão sobre a racionalidade que 

rege as políticas urbanas em um contexto 

marcado pela neoliberalização. No caso do Rio 

de Janeiro, diretrizes da política urbana que a 

princípio comporiam uma agenda redistributiva 

e progressista do desenvolvimento urbano – o 

readensamento da área central e o fomento à 

produção de habitação de interesse social – 

acabam sendo capturadas por lógicas corpo-

rativas de produção do espaço. Especialmente 

no caso das operações urbanas estabelecidas a 

partir de parcerias público-privadas, nas quais 

a rentabilidade dos investidores se sobrepõe 

aos interesses coletivos, as disparidades entre 

projetos de cidade tornam mais evidente a in-

compatibilidade entre o ímpeto da valorização 

fundiária e a garantia do direito à moradia ade-

quada das populações de baixa renda.
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Université du Québec à Montréal, Département d’Études Urbaines et Touristiques. Montreal, Canadá.
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Notas

(*)  Uma versão preliminar deste ar  go foi publicada nos anais do XVI Encontro Nacional da Associação 
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, realizado em 
Belo Horizonte, em maio de 2015. Parte das conclusões é fruto de uma pesquisa no âmbito 
de um mestrado em Planejamento Urbano e Regional (Ippur/UFRJ) sob orientação da Profa. 
Dra. Luciana Correa do Lago. Agradeço os comentários de Eduardo Sombini, Helena Galiza e 
Julia Cossermelli de Andrade que contribuíram na elaboração do ar  go, assumindo, no entanto, 
plena responsabilidade pelas ideias expostas.

(1) Entre os anos de 2010 e 2014 foram realizadas entrevistas com cinco arquitetos funcionários e ex-
funcionários da Prefeitura alocados na gerência do Programa Novas Alterna  vas, um ex-gerente 
e o gerente do programa à data, além de uma assistente social da Prefeitura responsável pelo 
trabalho social com os moradores dos imóveis alvo de intervenções. No primeiro semestre de 
2010, foram realizadas entrevistas com 24 moradores dos três imóveis selecionados no estudo, 
um número que representa 60% do total de unidades ocupadas nesses três imóveis. Para mais 
informações sobre a metodologia u  lizada na pesquisa, consultar Monteiro (2011).      

(2)  A teoria dos “efeitos mul  plicadores” é um dos princípios que regem o paradigma neoclássico de 
desenvolvimento difundidos por organismos internacionais como o Banco Mundial. Ramsamy 
(2006) fornece uma análise crí  ca sobre a agenda urbana no banco.

(3)  O GLOBO. De volta às origens. Publicado em 21/8/2005. O empreendimento em questão é o 
condomínio Cores da Lapa, inaugurado em 2005. Seus 688 apartamentos foram vendidos em 
menos de duas horas, provocando entusiasmo dos gestores municipais quanto ao potencial de 
demanda por unidades habitacionais nos bairros centrais. Esse entusiasmo, no entanto, não foi 
compar  lhado entre os empresários da construção civil, e apenas um novo empreendimento 
residencial foi inaugurado na região desde então – o condomínio Viva Lapa, de 178 
apartamentos, resultado de uma operação de retrofi t.

(4)  As tenta  vas de transformação remontam aos anos 1980, quando a Associação Comercial do Rio 
de Janeiro propôs a construção de um centro de negócios na região. No início dos anos 2000, o 
então prefeito César Maia ensaiou a construção de uma fi lial do Museu Guggenheim no âmbito 
de um projeto de “revitalização” da zona portuária. Ambos os projetos não foram adiante, seja 
pela falta de recursos, quanto pela oposição de setores da sociedade civil.  

(5)  Ins  tuem, entre outras ações, a remissão de dívidas municipais, a isenção de Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), a fl exibilização de 
área mínima construída, a dispensa da obrigação de garagem e a permissão de remembramento 
de lotes.

(6)  O relato pessoal de Barbosa e Pita (2006) cons  tui uma importante fonte de informações sobre a 
trajetória do movimento de luta por moradia em São Paulo.

(7)  Para uma recomposição desse período, consultar Azevedo (1988; 2007) e Cardoso (2003). 

(8)  Os demais programas que compunham a SMH em seus primeiros anos eram: Programa Favela-
-bairro, Programa Bairrinho, Programa Grandes Favelas, Programa de Regularização Fundiária e 
Titulação, Programa Morar Carioca, Programa Morar Legal e Programa Morar Sem Risco.
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(9)  A promoção do uso residencial na área central carioca também mo  vou a elaboração de um 
plano de habitação de interesse social pelo governo estadual (Governo, 2011), ins  gada por 
uma experiência-piloto de reabilitação de um próprio estadual ocupado por famílias sem-teto. 
Lançado em 2011, o plano previa a criação de 507 unidades habitacionais para famílias com 
renda entre 0 e 6 salários mínimos através da reforma e construção de 50 imóveis. Nenhuma 
das intervenções previstas foi realizada até o momento. Sobre a experiência de reabilitação do 
projeto-piloto, consultar Galiza (2009).      

(10) Não foi possível obter da Prefeitura o número exato de famílias remanescentes contempladas 
com imóveis do PNA. Em um dos imóveis reformados com financiamentro da CEF, das 23 
unidades criadas, apenas uma era ocupada por uma moradora do período pré-reforma – a única 
elegível ao fi nanciamento do programa de arrendamento residencial disponibilizado pelo banco.

(11) A obrigatoriedade da elaboração de um plano de habitação de interesse social para operações 
urbanas consorciadas que u  lizam recursos do FGTS (Instrução Norma  va 33, de 17/12/2014) 
levou a Prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de 
Janeiro (CDURP) a produzirem um documento contendo diretrizes para implementação de 
moradias sociais no perímetro do projeto Porto Maravilha (Prefeitura, 2015). 

(12) Em 1988 foi promulgada a lei que defi ne como área de proteção ambiental parte dos bairros 
portuários de Santo Cristo, Gamboa e Saúde (APA Sagas), tutelando, preservando e tombando 
os imóveis no perímetro delimitado pelo decreto.

(13)  Um único empreendimento residencial de grande porte teve as obras iniciadas no perímetro 
do projeto. Trata-se do condomínio Porto Vida, com 1.333 apartamentos, erguido em an  go 
terreno da RFFSA, fora da área de proteção ambiental. O projeto abrigaria acomodações para 
árbitros, jornalistas e funcionários dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e após o evento seria entregue 
aos compradores. Em meados de 2014, a Prefeitura decidiu transferir as acomodações para um 
outro projeto residencial que está sendo erguido no bairro do Anil, zona oeste da cidade. As 
obras do Porto Vida encontram-se desde então paralisadas e uma parte do projeto poderá ser 
conver  da para uso comercial. 

(14) Da mesma maneira, faz-se necessária uma reflexão crítica sobre o uso do conceito de 
“gentrifi cação” para a realidade brasileira. Para um debate introdutório sobre o tema, consultar 
Lees (2014). 

(15) O GLOBO. Zona portuária já atrai moradores antes de revitalização ser concluída. Publicado em 
4/11/2012.

(16) Esta tenta  va, no entanto, mostrou-se frustrada e, em muitos dos casos analisados, constata-se 
um retorno à situação de degradação  sica dos imóveis reformados. Isso se deve principalmente 
à falta de manutenção predial. Os moradores contemplados com unidades residenciais do PNA 
alegam não conseguir arcar com os custos de manutenção exigidos por imóveis patrimoniais. A 
Prefeitura, a CEF e os órgãos de preservação do patrimônio envolvidos na reforma dos imóveis, 
por sua vez, eximem-se desta responsabilidade (Monteiro, 2011).  
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(17) Em São Paulo, a criação de uma PPP da Habitação para a área central da cidade é o mais recente 
exemplo dessa convergência entre projetos de habitação de interesse social e revalorização 
urbana. De iniciativa do governo estadual, com parceria da Prefeitura, a primeira fase do 
programa prevê ofertar 3.683 unidades habitacionais – 2.260 de interesse social (1 a 6 s.m.) 
e 1.423 de mercado popular (6 a 10 s.m.). Após o fracasso das inicia  vas de “revitalização” 
anteriores, cujo exemplo emblemá  co é o cancelamento do projeto Nova Luz, o programa é 
a nova aposta do poder público para dinamizar a a  vidade imobiliária na área central de São 
Paulo. Em muitos aspectos, iden  fi cam-se convergências entre as propostas e ações promovidas 
na metrópole paulista daquelas observadas na sua congênere fl uminense, tais como, no plano 
discursivo, a ênfase no impera  vo de readensamento dos bairros centrais e a busca por uma 
“mistura de classes sociais” (retórica da mixité sociale), e, no âmbito da composição fi nanceira, 
o apelo a recursos do governo federal mediante repasses do programa MCMV. Sobre o tema, 
consultar Sombini (2015).

(18) De maneira geral, as recentes obras de mobilidade urbana e os grandes projetos atrelados aos 
eventos espor  vos a serem realizados na cidade do Rio de Janeiro reproduzem esta conduta. 
Um dossiê elaborado pelo Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro relata esses 
casos (Comitê, 2013). Na zona portuária, essa situação não é exclusiva da Rua do Livramento 
e seu entorno. Moradores de ocupações sem-teto e favelas inseridas no perímetro do projeto 
Porto Maravilha também enfrentam situação semelhante, como nos casos dos morros da 
Providência e Pedra Lisa. 

(19) Pode-se citar inúmeros documentos produzidos pelo Ministério das Cidades (Brasil, 2005; 2008; 
2011). 
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Considerações sobre políticas
de requalifi cação das Zeis com participação 

dos habitantes: limites e desafi os
para as áreas metropolitanas no Brasil

Refl ections on policies to requalify the Zeis
with inhabitants’ participation: limits

and challenges to metropolitan areas in Brazil

Elena Tarsi

Abstract
Segregation is a structural problem of the formation 
of Brazilian cities that depends on historical reasons 
and global economic dynamics. The management 
of informal settlements is one of the biggest 
challenges facing the contemporary metropolis. 
After presenting some critical analyses about the 
production of the informal city in Brazil, the article 
describes the results of the preparation of the 
Plan for the Neighbourhood of Nova Constituinte, 
in the city of Salvador, State of Bahia. This pilot 
program aimed to contribute to the experimental 
process of determination of public policies for the 
management and requalifi cation of the Zeis (areas 
delimited in a city for the settlement of low-income 
population): the refl ections on limits and challenges 
are interesting to Latin America as a whole.

Keywords: informal settlements; participatory 
planning; Zeis; Brazil. 

Resumo 
A segregação é um fenômeno estrutural da for-

mação da cidade brasileira que depende de 

razões históricas e dinâmicas econômicas glo-

bais. A gestão dos assentamentos informais das 

metrópoles representa um dos maiores desafi os 

da contemporaneidade. Depois de apresentar 

algumas análises críticas sobre o processo de 

formação da cidade informal no Brasil, o artigo 

descreve os resultados da elaboração do Plano de 

Bairro para Nova Constituinte na cidade de Sal-

vador da Bahia. Este programa-piloto tinha o ob-

jetivo de contribuir ao processo experimental de 

determinação de políticas públicas para a gestão 

e requalifi cação das ZEIS: as considerações sobre 

limites e desafios são interessantes para toda 

América Latina. 

Palavras-chave: assentamentos informais; plane-

jamento participativo; ZEIS; Brasil. 
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Introdução 

Desde a primeira metade do século passado, o 

acelerado processo de urbanização das gran-

des e médias cidades do Brasil gerou um cresci-

mento descontrolado dos assentamentos infor-

mais, cuja gestão representa um dos maiores 

desafios da sociedade contemporânea: estas 

áreas somam o degrado do ambiente urbano, 

a precariedade das habitações com as proble-

máticas de exclusão social (UN-Habitat, 2008). 

O fenômeno da cidade informal é um proble-

ma estrutural da formação da cidade brasileira 

que depende de razões históricas (Buarque de 

Hollanda, 1936; Santos, 1996; Villaça, 2001) e 

dinâmicas econômicas globais (Davis, 2006; 

Harvey, 2011; Sassen, 2010). As condições de 

vida nas zonas urbanas afetam a maioria da 

população, e as cidades são as bases e o palco 

das mudanças atuais e do futuro da sociedade 

e da economia.

Nesse cenário, ganham grande importân-

cia todas as pesquisas que abordam não só as 

dinâmicas sociais, econômicas e de transfor-

mação física das áreas informais, mas também 

aquelas que analisam as políticas que lidam 

com essa realidade de exclusão, tentando en-

contrar caminhos de construção da cidadania. 

O presente artigo visa examinar as di-

nâmicas de produção da cidade informal e de 

construção de políticas para sua requalificação 

integrada no contexto brasileiro. A análise e a 

avaliação crítica vão contribuir para o proces-

so experimental de determinação de políticas 

públicas eficazes para a gestão e requalifica-

ção das áreas informais: concentram-se no 

contexto brasileiro, mas os resultados são 

interessantes para toda América Latina, por 

apresentarem, os países do continente, dinâ-

micas semelhantes, devido a causas parecidas 

em processos de globalização homólogos. As 

reflexões sobre a estruturação dos processos 

de planejamento participativo são importantes 

também como contribuição para o debate in-

ternacional sobre os processos de democrati-

zação da sociedade.

O artigo vai primariamente definir o con-

texto e desenvolver algumas análises críticas a 

respeito do fenômeno da construção da cidade 

brasileira e das áreas informais a partir das aná-

lises desenvolvidas por autores como Santos 

(1987, 1996), Maricato (2001) e Villaça (2001, 

2012). Procuraremos também entender em que 

forma as políticas de requalificação urbana fo-

ram concebidas como uma oportunidade para 

fortalecer a democracia em nível local. Secun-

dariamente, são apresentados os resultados 

da elaboração do Plano de Bairro para Nova 

Constituinte na cidade de Salvador, capital do 

Estado da Bahia. Nova Constituinte é um bairro 

da periferia da cidade, caracterizado pela falta 

de infraestruturas primárias e secundárias, por 

uma forte degradação ambiental e uma situa-

ção social problemática. Vem apresentada a in-

terpretação do processo de construção de uma 

metodologia para a requalificação das áreas 

informais da cidade, através da participação da 

população na elaboração do plano. Trata-se de 

um projeto- piloto, que permite testar a aplica-

ção das teorias e metodologias participativas 

que podem contribuir para a eficácia das polí-

ticas de inclusão social e integração urbana. A 

proposta e o desafio são que a transformação 

física se torne um momento de fortalecimento 

da comunidade local e da cidadania.
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Cidades em fragmentos

Hoje no Brasil mais de 80% da população vive 

em área urbana (IBGE, 2010): em pouco tempo 

o país prevalentemente agrícola transformou-

-se em um país urbanizado. É claro que uma 

transformação tão rápida implicou profundas 

consequências qualitativas. Os resultados são 

bem visíveis: as disparidades estão refletidas 

em configurações socioespaciais do território 

e do espaço urbano contrastantes. Segundo 

Maricato (2001), a globalização tem simples-

mente reforçado as características que marca-

ram historicamente o processo da urbanização 

brasileira: a desigualdade regional e a exclusão 

territorial. A cidade brasileira é uma cidade 

dividida, fragmentada, desigual, esquizofrêni-

ca, composta de muitas ilhas marcadas pela 

qualidade de seus imóveis, pela presença (ou 

ausência) das infraestruturas e serviços, pelo 

nível de manutenção do espaço público, pelas 

condições de segurança (Villaça, 2012). Na ci-

dade brasileira, muitas vezes coexistem bairros 

com infraestrutura impecável, reservados às 

residências de luxo, com ao lado, bairros sem 

saneamento básico, marcados por graves pro-

blemas ambientais, cuja população é composta 

de pobres e desempregados. 

Se as cidades e as metrópoles da América 

Latina são muito semelhantes nas estruturas 

espaciais, também é verdade que cada cida-

de traz escrita na sua forma a herança de seu 

passado colonial, sua inclusão ou exclusão aos 

diferentes ciclos econômicos e sua capacidade 

de seguir o ritmo do mercado global. A cultura, 

a história, a colonização, a religião são fatores 

que têm um efeito profundo na forma de orga-

nização do espaço urbano e nos mecanismos 

de construção da cidade. É em função desses 

dois componentes que se estrutura a cidade 

brasileira contemporânea: uma tensão per-

manente entre local e global, entre dinâmicas 

políticas e sociais estruturadas em séculos de 

história e uma necessidade de apressar-se a um 

modelo global de desenvolvimento, moderni-

dade e bem-estar; um conflito em curso entre 

a remoção de todas as barreiras (de mercado, 

mas também sociais e culturais) e a constru-

ção de novos muros de divisão do espaço. Tudo 

isso na cidade brasileira tornou-se claro, explí-

cito, visível no contraste entre super luxuosos 

arranha-céus ao lado de bairros miseráveis, na 

dificuldade do transporte público para manter 

o ritmo das massas trabalhadoras por um lado 

e a frota de aeronaves de grandes empreen-

dedores sobrevoando os céus de São Paulo, 

afastando-se mesmo fisicamente em relação 

ao mundo comum e real. 

Nos meses antecedentes a Copa do Mun-

do 2014, a mídia internacional apontou para o 

violento processo de remoção das favelas das 

áreas interessadas pelo evento nas maiores 

cidades do país (Magalhães, 2012). A cidade 

sempre foi o instrumento e produto do desen-

volvimento social e econômico, mas, hoje, as 

políticas urbanas são vistas mais do que nunca 

como uma componente do desenvolvimento 

econômico: as transformações que afetam o 

espaço urbano vão cada vez mais no sentido 

de tornar a cidade “o apoio melhor possível” 

às exigências do mercado internacional, cele-

brando o fim da dimensão política da interven-

ção urbana (Harvey, 2011). Assistimos assim a 

deriva do “direito à cidade”, garantido apenas 

para aqueles que contribuem para o aumento 

da produtividade urbana: esse torna-se o parâ-

metro para que os habitantes da cidade pos-

sam se integrar no espaço econômico.
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A construção espontânea da cidade ma-

nifesta-se em formas diversas e tem diferentes 

nomenclaturas que definem suas característi-

cas específicas: favelas, cortiços, loteamentos, 

vilas. Nascem em prédios abandonados, em 

terrenos públicos ou privados não utilizados, 

em trechos de terras sem valor econômico (nas 

margens dos rios, nos espaços intersticiais en-

tre as infraestruturas de mobilidade, etc.), sem 

qualquer autorização ou serviço básico. A ex-

clusão é um fenômeno complexo que envolve 

uma parte consistente da população urbana no 

Brasil: significa impossibilidade de ter acesso 

a uma casa digna, a um ambiente urbano de 

qualidade, aos serviços fundamentais de sanea-

mento básico, saúde, educação, ao emprego e 

no geral as ofertas culturais e de participação 

política que a realidade urbana deveria ter. 

O debate acadêmico e as políticas ofi-

ciais no Brasil, tanto em nível federal como das 

autoridades locais, ocuparam-se desde a tran-

sição democrática (1985) do tema da exclusão 

urbana, seja nos aspectos políticos e sociais, 

seja naqueles técnicos. A vontade de ampliar 

as formas de participação democráticas levou 

até a definição de novos princípios e a expe-

rimentação de programas que, através do en-

volvimento da população, tentam resolver as 

problemáticas urbanas.

Cidadãos, exclusos               
ou invasores? 

Um número crescente de pessoas reside ile-

galmente, ocupa seu espaço dentro do tecido 

urbano de forma ilícita, não respeitando algum 

regulamento oficial. Mas a exclusão não se 

limita  à questão habitacional; essas pessoas 

são muitas vezes afastadas dos diferentes as-

pectos que abrangem uma vida urbana ade-

quada: "fatores quantificáveis e não, tais co-

mo o voto político, uma casa segura e de boa 

qualidade, a segurança e o estado de direito, a 

educação de qualidade, serviços de saúde a um 

custo razoá vel, transporte digno, renda ade-

quada e acesso ao crédito e a atividade econô-

mica" (Task Force,  2005, p. 51).

Segundo a socióloga Vera Telles, aconte-

ceu uma desmontagem dos conceitos de cida-

dania e de direito em relação à reconfiguração 

do mercado do trabalho, abrindo caminho para 

a "cidadania salarial". Sempre segundo a auto-

ra, a perspectiva ética da cidadania está se tor-

nando "uma espécie de afirmação ritualística 

que confunde política e bons sentimentos, con-

funde as diferenças entre direito e ajuda huma-

nitária, entre cidadania e filantropia" (Telles, 

2001, p. 35). No momento que não é mais reco-

nhecido o direito universal a ser parte da vida 

urbana, reconhecido apenas para aqueles que 

conseguem entrar no ciclo econômico, as for-

mas de sobrevivência resultantes da exclusão 

do sistema urbano vêm sendo consideradas 

ilegais, senão até imorais. Isso significa que, 

quando as políticas urbanas lidam com a parte 

excluída da cidade, muitas vezes precisam jus-

tificar a escolha das decisões referindo-se aos 

valores da ajuda humanitária e não aos valores 

do direito do cidadão. 

A representação da cidade é uma confu-

sa construção ideológica que torna a condição 

de cidadania um privilégio e não um direito 

universal: parte da cidade toma o lugar do tu-

do. A cidade da elite representa e esconde a ci-

dade real (Arantes, Vainer e Maricato, 2000). A 

legislação urbanística aplica-se à cidade oficial: 
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os serviços de manutenção dos espaços públi-

cos, da pavimentação e da iluminação na cida-

de formal são eficazes. A mesma coisa ocorre 

na aplicação das leis. É comum que apenas 

uma parte do plano seja realizada ou que as 

previsões sejam aplicadas a apenas uma parte 

da cidade: sua aplicação segue a lógica da ci-

dadania restrita a alguns.

Segundo Santos (1987), foi a velocida-

de e a combinação dos processos de abando-

no do campo, a migração, a urbanização e o 

crescimento econômico acelerado que levaram 

à formação, não do cidadão, mas do consumi-

dor, do usuário. O consumidor "alimenta-se de 

parcialidade, está satisfeito com as respostas 

setoriais, o seu alcance é limitado, não tem di-

reito ao debate sobre os objetivos das ações, 

públicas ou privadas" (ibid., p. 42) e ignora 

seus próprios direitos. É possível afirmar que a 

questão da falta da cidadania depende do pro-

cesso de criação do Estado: todas as formas de 

organização política e econômica foram impor-

tadas da Europa, reformuladas ou simplesmen-

te adaptadas, sem um processo de metaboliza-

ção no panorama histórico, cultural e político 

próprio do país (Buarque de Hollanda, 1936). 

Isso significa que se criou um Estado demo-

crático, baseado em conceitos de igualdade 

e solidariedade em um país onde a herança 

colonial ainda é forte, apesar de ser dissimu-

lada. O Brasil é ainda um país profundamente 

marcado por diferenças raciais e econômicas. 

A formação cultural e política no Brasil tem 

sido tradicionalmente autoritária, hierárquica, 

baseada em um regime de propriedade e es-

cravidão (Freire, 1970). Santos observa, com 

especial atenção ao caráter cultural do direito, 

que "sem dúvida, a cidadania se aprende. As-

sim, torna-se um estado de espírito, enraizado  

na cultura. A metamorfose  dessa liberdade 

teó rica em direito positivo depende de situa-

ções concretas" (Santos, 1987, p. 8). O direito 

de ter direitos é expresso ou negado em espa-

ço físico, sacrificado ou reclamado a partir de 

lugares concretos: morar, estudar, trabalhar, 

brincar e viver de forma saudável, mover-se, 

decidir, participar. 

A invasão das terras urbanas no Brasil 

é uma parte intrínseca do processo de urba-

nização. A produção ilegal da maioria dos do-

micílios urbanos, como meio de sobrevivência, 

é funcional à conservação do baixo custo de 

reprodução da força de trabalho, e por um mer-

cado imobiliário especulativo, que se sustenta 

na estrutura fundiária arcaica (Rolnik, 2003). A 

terra é um nó na sociedade brasileira, mesmo 

na cidade: o latifúndio, por exemplo, resistiu ao 

longo do tempo a todos os debates e às pro-

postas de mudança. A ocupação ilegal de terras 

urbanas é, na realidade, estrutural e institucio-

nalizada pelo mercado imobiliário, reforçada 

pela ausência de políticas sociais. A realidade 

é disfarçada atribuindo a uma parte da socie-

dade a responsabilidade por aquilo que é o 

resultado de um processo que alimenta as de-

sigualdades sociais. Na mídia, dominada pela 

classe dirigente, a invasão de terra é atribuída 

às ações da esquerda radical e dos movimentos 

populares que querem desafiar a lei. A conquis-

ta de um teto por parte dos pobres da cidade 

vem muitas vezes descrita como atividade não 

só ilegal, mas também permeada por um es-

pírito de desonestidade (Magalhães, 2012). As 

favelas foram estigmatizadas desde o início, 

como causa e origem da desordem urbana e 

não como uma realidade decorrente do siste-

ma excludente da sociedade brasileira (Alvito e 

Zaluar, 2004). As representações das causas da 
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violência atribuída à classe pobre contribuem  

para a construção de imagens coletivas, que 

por sua vez contribuem para impedimento da 

classe popular de transformar o acesso aos 

valores da ordem igualitária, para se tornar 

legítimos atores sociais. Ao mesmo tempo, as 

efígies da violência incentivam a classe media 

à adoção de um comportamento de secessão 

urbana, traduzida na busca de fronteiras sim-

bólicas e materiais que as separem do mundo 

das classes populares. Segregação não é ape-

nas a separação espacial, concentração de um 

segmento da população em territórios bem de-

finidos, mas também implica a institucionaliza-

ção de sua inferioridade.

A exclusão mais profunda é escondida 

atrás do prejuízo ligado ao lugar da cidade on-

de cada cidadão mora, o ‘estigma territorial’, 

como definido por Wacquant (2007). O homem 

que vive na favela ou num bairro pobre tem 

vergonha de suas origens, vergonha alimenta-

da pela mídia, pela atitude agressiva e discri-

minatória da polícia, pela exclusão das opções 

de financiamento rateado. Na vida cotidiana, 

são infinitos os momentos em que um favelado 

percebe ser tratado como inferior em termos 

concretos. A favela é "território não apenas 

da pobreza, mas também do isolamento social 

promovido pelo estigma dos bairros pobres, da 

marginalidade das redes de informação, que 

permitem entrar no mundo do trabalho, e da 

falta de acesso a determinados empregos por 

causa da discriminação" (Queiroz Ribeiro e 

Alves dos Santos, 2003, p. 35). O narcotráfico 

continua a explorar esse sentimento de inferio-

ridade e de exclusão, a especular sobre a po-

breza e a falta de oportunidade, sobre o desejo 

de afirmação e de participação à cultura domi-

nante do consumo.

Nesse cenário, existem porém experiên-

cias muito positivas de valorização da identi-

dade da favela, que saem mesmo das realida-

des vítimas do narcotráfico, para demonstrar 

a diversidade e a complexidade cultural que 

sempre permeou os Morros (Alvito e Zaluar, 

2004). Começando das escolas de samba e dos 

blocos de carnaval, passando por todas as or-

ganizações de bairro que procuram construir 

condições sociais e econômicas melhores, até 

as associações mais recentes, cujo objetivo é 

valorizar a cultura e a identidade desses es-

paços excluídos da cidade. Estudar uma favela 

hoje é, sobretudo, uma forma de combater um 

pensamento comum e acadêmico que reproduz 

apenas uma parte das imagens, ideias e práti-

cas correntes. Significa mapear as fases de de-

senvolvimento de um mito urbano. As políticas 

centrais e locais mudaram gradualmente  sua 

visão em relação à ocupação ilegal de terras 

urbanas. Inicialmente o fenômeno era conside-

rado como uma doença da cidade, um câncer 

a ser erradicado. Posteriormente as políticas 

centrais chegaram ao reconhecimento de uma 

realidade de fato que representa a natureza 

excludente da cidade. As mais recentes tenta-

tivas de intervir através de projetos de regene-

ração, melhorias infraestruturais e recuperação 

ambiental, nascem e estão estruturadas com o 

objetivo de integrar no tecido urbano e social 

essas ilhas de informalidade.

Em nível internacional assistimos, já a 

partir dos anos 1980, a uma mudança de es-

tratégia através da promoção de uma aborda-

gem multissetorial para os problemas urbanos, 

não somente limitada à dimensão física. Essa 

abordagem começa a lidar com a complexi-

dade da realidade da pobreza e da exclusão,  

o que requer políticas locais integradas 
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(Allegretti,  2000, p. 54). A nova Constituição 

de 1988 representa um momento fundamental 

para a questão urbana no Brasil: ela inclui um 

capítulo sobre política urbana que define, atra-

vés dos artigos 182 e 183, a função social da 

propriedade privada urbana, proporcionando 

a existência de instrumentos urbanísticos, que 

interferindo no direito de propriedade, têm o 

objetivo de quebrar a lógica da especulação 

imobiliá ria (Ministério das Cidades, 2004). 

Obteve-se o reconhecimento do direito dos fa-

velados ao acesso à terra urbana e habitação, 

e vários programas de regularização de favelas 

têm sido formulados pelas autoridades locais 

com o objetivo de promover tanto a urbani-

zação quanto a legalização. Mas a conquista 

maior foi, depois de um trabalho decenal de-

senvolvido pelo Fórum da Reforma Urbana, a 

aprovação da lei n°10257, de 2001, conhecida 

como Estatuto da Cidade, que tem o objetivo 

de criar instrumento urbanístico para aplicar 

os artigos 182 e 183 da Constituição. Com a 

lei, criam-se novos instrumentos de política 

urbana, garantindo a promoção da integra-

ção social e espacial das cidades. Entre esses, 

destaca-se o instrumento das Zonas Especiais 

de Interesse Social – Zeis, como meio de de-

mocratizar o acesso à terra urbana: usado de 

forma pioneira pelo governo do Recife, é um 

instrumento capaz de criar uma legislação 

flexível e aplicável em áreas consideradas de 

interesse social, seja em terras públicas ou pri-

vadas. À distância de 10 anos da aprovação da 

lei, têm sido feitas muitas críticas com respeito 

à aplicação real dos princípios pelos governos 

locais. A dificuldade de aplicá-los, como apon-

ta Maricato (2010), não é devida a qualquer 

defeito dos instrumentos, mas é ligado aos 

interesses políticos e econômicos em causa. 

Rolnik  (2013) enfatiza o fato de que, muitas 

vezes em relação à regularização fundiária de 

favelas, os municípios continuam a se referir 

mais à ‘questão social’ do que ao do direito 

protegido por instrumentos específicos. Apesar 

disso, o Estatuto da Cidade representa ainda 

um passo em direção a "uma grande utopia: a 

restrição do direito de propriedade individual, 

tendo em vista o interesse público" (Maricato, 

2010, p. 6) e, certamente, uma grande contri-

buição para  a construção do ‘direito à cidade’ 

em todas as latitudes.

O Plano de Bairro1  

O Plano de Bairro é uma política urbana pro-

movida pela Secretaria de Habitação2 – Sehab 

da cidade de Salvador entre 2006 e 2007: um 

programa experimental, que visava a criação 

de ferramentas para a requalificação urbana 

das áreas informais em uma abordagem inte-

grada e com a participação da população. 

Salvador é uma importante referência 

para o Brasil, uma das cidades coloniais mais 

antigas da América Latina, a primeira capital 

do Brasil e a segunda do Império Português. 

Sua densidade histórica e cultural lhe confere 

uma forte identidade no processo de trans-

formação contemporâneo. Conta uma popu-

lação de 3 milhões de habitantes e apresenta 

as características  de fragmentação e exclusão 

da urbaniza ção  brasileira. Segundo os dados 

disponíveis no Plano Diretor de Desenvolvi-

mento Urbano – PDDU3 de Salvador (PMS, 

2008), cerca de dois terços dos habitantes da 

cidade vivem em assentamentos caracteriza-

dos pela informalidade e pela falta de infra-

estrutura. O mesmo plano identifica 76 áreas 
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da cidade como Zeis,4  prevendo a elaboração 

de planos, programas  e projetos específicos de 

regularização  fundiária e melhoria das áreas 

sujeitas  a risco hidrogeológico ou incorreta-

mente localizadas.  

Para intervir em uma dessas áreas, nasce 

o Plano de Bairro para Nova Constituinte, com 

a participação dos habitantes na elaboração do 

projeto de transformação. O programa previa, 

também, o desenvolvimento da metodologia 

para a elaboração de outros planos similares, 

sempre com a participação dos moradores e a 

produção de um manual para implementação 

desse instrumento em outras áreas com carac-

terísticas semelhantes (PMS/Sehab, 2005). Essa 

metodologia tinha que conter as diferentes for-

mas de articulação, divulgação e envolvimento 

da população, com o objetivo de alcançar uma 

participação mais ampla possível no processo 

de identificação e caracterização do local em 

seus diversos aspectos.

O Plano de Bairro tinha que ser compos-

to de um Plano Urbanístico Específico e de um 

Estatuto de Bairro, que estabelecesse normas e 

critérios específicos de classificação do uso do 

solo, construção, manutenção, estruturas co-

munitárias, concordado coletivamente entre os 

habitantes e o poder público local. O Plano Ur-

banístico Específico tinha que ser um apoio aos 

programas e projetos de infraestrutura urbana 

decorrentes da integração e convergência das 

propostas dos diferentes atores que operam na 

área, com o objetivo de estabelecer um pacto 

social que permitisse a ocupação do solo, res-

peitando as restrições urbanísticas e ambien-

tais devidas à localização.

Entre os resultados esperados do Plano 

de Bairro, destacam-se o fortalecimento da 

organização social e comunitária, a promoção 

das entidades locais, reforçando o sentimento 

de cidadania e a consciência individual e cole-

tiva, incluindo a definição de regras de coexis-

tência e de utilização do espaço urbano. A po-

pulação foi considerada como um sujeito ativo, 

capaz de organizar uma rede de informações e 

principalmente de estimular o debate e a par-

ticipação dos moradores em todas as fases da 

elaboração do Plano. A política pretendia supe-

rar uma abordagem setorial e incluir todos os 

setores administrativos que atuam diretamente 

na área de habitação.5  

A área escolhida para a experiência-

-piloto foi a de Nova Constituinte, no Subúrbio 

Ferroviário da Cidade: uma área ocupada desde 

1988 onde moram cerca de 12.000 pessoas.6 

Os objetivos do programa eram, portanto:

● Formar os técnicos da Prefeitura de Salva-

dor e, no específico, das Secretarias de Habi-

tação (Sehab) e de Planejamento, Desenvolvi-

mento Urbano e Meio Ambiente (Seplam) para 

atuar nos bairros informais de Salvador de for-

ma planejada e concordada com as necessida-

des e os interesses dos habitantes;

● Analisar e descrever a área, a fim de de-

senvolver o Plano Urbanístico Específico e de-

senvolver uma metodologia para a elaboração 

dos Planos de Bairro, através da participação 

dos moradores;

● Definir os parâmetros próprios da área, 

através do instrumento do Estatuto de Bairro, 

tornando-os compatíveis com a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo (LOUOS) em vigor.

O programa formou-se em várias eta-

pas, porém, as reflexões aqui apresentadas 

focam-se na etapa da estruturação do proces-

so participativo. 
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A participação tentada 

Os objetivos da participação em Nova Consti-

tuinte eram três: (1) de um lado, se pretendia 

envolver os moradores na definição das proble-

máticas e das transformações necessárias para 

o bairro, para que essas fossem adequadas à 

realidade. Além disso, (2) pretendia-se estimu-

lar um processo de análise crítica em relação à 

complexidade da gestão urbana e ao fenôme-

no da segregação socioespacial, para contribuir 

ao empowerment da sociedade, na conquista 

do direito à cidade e à cidadania. Contempo-

raneamente, (3) experimentava-se a metodolo-

gia para conseguir os objetivos declarados, que 

fossem eficazes e aplicáveis em outras áreas da 

cidade (Uneb/Sehab, 2006). Essas três compo-

nentes foram sempre presentes no trabalho de 

definição dos instrumentos adequados, através 

de um contínuo processo de avaliação e rede-

finição. O caráter experimental da elaboração 

do Plano de Bairro refletiu-se no andamento 

do processo participativo, no contínuo aperfei-

çoamento das técnicas utilizadas e na tentati-

va de encontrar o modo mais eficaz para que 

os habitantes participassem de forma ativa e 

consciente na construção do plano. O fato de 

esse processo ter sido construído no ambiente 

universitário7 agregou um valor a mais; a ela-

boração do Plano de Bairro foi uma ocasião de 

confronto e colaboração entre o ambiente da 

produção científica, a administração pública e 

a sociedade.

A metodologia de envolvimento dos ha-

bitantes foi construída através de diferentes 

atividades que podem ser descritas nas cinco 

categorias seguintes:

1) Informação (esclarecer, explicar, divulgar)
Um aspecto fundamental para o suces-

so de um processo de participação popular é 

a informação. Quando o público-alvo não tem 

acesso aos canais de comunicação da mídia 

(imprensa, internet, etc.), como no caso dos 

moradores de Nova Constituinte, é necessário 

encontrar outros canais, para que a informação 

possa alcançar o maior número de pessoas. No 

caso, a experimentação em Nova Constituinte 

serviu-se da elaboração de panfletos e cartazes 

distribuídos no bairro, diretamente nas mãos 

das pessoas ou pendurados na rua principal 

e em lugares como mercados e igrejas. Essa 

divulgação do programa e dos encontros foi 

realizada pela equipe que andava pelas ruas 

do bairro distribuindo panfletos, parando para 

conversar com os moradores, explicando o que 

era o Plano de Bairro e convidando as pesso-

as para participar das atividades. Esse tipo de 

técnica, definida para Nick Wates “outreach”, 

ou seja, “alcançar fora”, baseia-se na ideia de 

inverter o costume que o cidadão tem que ir 

até os serviços da administração: nesse caso, é 

a instituição que vai até o cidadão para lhe ofe-

recer serviço (Sclavi, 2002, p. 226). Da mesma 

forma, nasceu a decisão de entrar em contato 

com as principais entidades da sociedade pre-

sentes no bairro, com o objetivo de conhecer 

as atividades que desenvolvem e de convidá-

-los para participar do processo. Entrou-se en-

tão em contato com as lideranças comunitárias 

que foram fundamentais no processo participa-

tivo e que acompanharam a equipe em todas 

as atividades. Em especial, esses encontros fo-

ram importantes para o conhecer a realidade 

do bairro e para a realização de pesquisas para 

coletas de dados. 
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2) Comunicação Interpessoal (presença, 
disponibilidade, confiança)

A presença dos técnicos da equipe no 

bairro, sua disponibilidade em responder 

perguntas e esclarecer aspectos sobre o pro-

grama, enfim, a simples comunicação com a 

comunidade local, foram elementos substan-

ciais para a criação de uma relação de igual-

dade e confiança com os moradores. A falta 

de trânsito nas ruas do bairro, permitiu que 

essas fossem o espaço ideal para que as pes-

quisas fossem realizadas. Muitos habitantes 

interessavam-se na presença da equipe e pro-

curavam entender o objetivo da visita; duas 

atitudes eram preponderantes entre eles, a 

desconfiança e o reclamo. O fato de a equipe 

ser da Universidade ajudou a limitar as acusa-

ções de responsabilidade e os lamentos que 

teriam sido reservados aos técnicos da pre-

feitura. A equipe conquistou a confiança na 

comunidade, escutando o que a população 

local necessitava, e foi instaurado um diálogo 

aberto, o que favoreceu ao desenvolvimento 

das pesquisas. Especialmente na fase de co-

nhecimento, cujo objetivo era a aproximação 

da equipe à realidade da área, foi utilizada a 

técnica da observação de campo participativa, 

um tipo de observação não sistemática que 

tenta recolher e gravar os dados da realidade 

visível sem utilizar os meios mecânicos espe-

cializados, ou seja sem planejamento e contro-

le. Essa técnica permaneceu válida nas fases 

sucessivas durante todos os encontros entre a 

equipe e os moradores, dentro e fora do bair-

ro. Demonstrou-se um bom instrumento de 

sensibilização justamente porque o técnico  da 

equipe coloca-se como parte da comunidade  

à frente das situações propostas nos encon-

tros e nos eventos de mobilização. A equipe 

não traz propostas pré-determinadas, mas 

caminha paralelamente com a população na 

busca das soluções aos seus problemas. 

3) Formação (criar as condições para o 
confronto)

Em contextos problemáticos é comum 

que os habitantes se acostumem ao lamentar 

acrítico, a inculpar as autoridades sem elaborar 

uma análise dos fatores que são a base para 

a transformação. Portanto, considerou-se ne-

cessária uma espécie de ‘abertura formativa’; 

através da realização de um seminário, cujo 

tema, o conceito sociológico da participação 

comunitária, tinha como objetivo esclarecer a 

utilidade dos instrumentos de planejamento e 

das técnicas de participação popular. O intuito 

era, através desse, estimular uma atitude crítica 

e reflexiva da parte dos habitantes, para que 

esses fossem mais conscientizados em relação 

aos seus próprios direitos e sobre a importân-

cia da própria contribuição à conquista das me-

lhores condições para o bairro. Os seminários 

seguintes aprofundaram os temas relativos ao 

planejamento urbano e a elaboração do Plano 

de Bairro.

4) Diálogo (respeito, valorização e troca)
Entre as atividades estruturadas com 

o objetivo de construir momentos de diálogo, 

foram propostas as visitas do Bairro e os en-

contros temáticos. Segundo a socióloga Sclavi, 

“a visita do bairro presume e afirma na prática, 

uma relação de reciprocidade entre profissio-

nais e moradores que elimina relações de do-

minação-dependência, seja de uma parte que 

da outra, que aliás reconhece uma inteligência 

recíproca, uma possibilidade de aprendizagem 

para as duas  partes” (2002, p. 206). A visita re-

presentou um momento fundamental para va-

lorização dos saberes não expertos e para dar 
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início a um verdadeiro momento de interação 

e diálogo. 

Os encontros temáticos foram uma es-

tratégia metodológica escolhida por a equipe 

técnica para tratar de maneira eficaz a grande 

quantidade de informações que pretendia-se 

discutir com a população, utilizando uma lin-

guagem acessível sobre os aspectos da vida ur-

bana. Surgiram da reformulação do instrumen-

to do Seminário e foram organizados através 

de discussões de grupo: tornaram-se momen-

tos para aquisição de novas informações, para 

a definição do Plano de Bairro e para compre-

ender as prioridades da população em relação 

às intervenções a serem planejadas. 

5) Representação
As oficinas de representação propostas 

e rea lizadas juntas aos moradores de Nova 

Constituinte surgiram da necessidade de en-

volver e valorizar as diferentes componentes 

etária e de gênero que existem na comunidade 

e de fortalecer a capacidade de representação 

e a identidade do bairro. Seminários e assem-

bleias são tipos de encontros que conseguem 

envolver uma parte da população bastante 

homogênea: a maioria adultos com idade en-

tre 20 e 50 anos. A equipe pretendia incluir no 

processo participativo as outras componentes 

da população (como crianças, adolescentes e 

idosos); esses participavam em número inferior 

aos seminários. Além disso até então o proces-

so participativo tinha utilizados muito pouco 

de instrumentos de representação do território, 

proporcionando uma maior dificuldade de co-

municação com os moradores, e, portanto, uma 

menor capacidade de descrever e planejar as 

transformações do bairro. Muitos dos encon-

tros foram construídos totalmente em cima da 

comunicação verbal, dificultando muitas vezes  

a identificação de problemas e de lugares es-

pecíficos, o que foi um dos limites maior do 

processo  participativo. O objetivo das oficinas 

foi então envolver as componentes sociais es-

pecíficas através da representação do bairro. 

Foram utilizadas três diferentes técnicas: a fo-

tografia com um grupo de mulheres, a repre-

sentação tridimensional, ou seja a construção 

de maquetes com um grupo de adolescentes, 

e o vídeo com crianças e idosos. As oficinas 

resultaram-se em uma metodologia muito in-

teressante, capaz de envolver os moradores de 

forma mais profunda no processo de elabora-

ção do plano. 

Os limites do processo

Os objetivos da participação do Plano de Bair-

ro não foram totalmente alcançados. Os limi-

tes podem ser encontrados tanto nos métodos 

de implementação e de gestão do processo 

como em condições implícitas à realidade de 

intervenção. A seguir vem apresentada uma 

síntese crítica.  

1) Resistência ao processo. Um dos maio-

res limites do processo participativo foi a efe-

tiva participação da comunidade local. Essa 

resistência é produto de diferentes variáveis: 

aspectos sociais como o nível de alfabetização 

e fatores culturais. Muitas vezes os diferentes 

estigmas sofridos pela população que mora nas 

periferias das metrópoles (Wacquant, 2007) 

são autorreproduzidos e contribuem a um au-

toafastamento das possibilidades de mudan-

ças. Além disso, a carência das escolas, creches, 

transportes públicos, espaços comunitários, 

representa a ausência do Estado nas periferias 
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da cidade e contribui à falta de confiança da 

população nas possibilidades da participação 

e da transformação efetiva da realidade. Essa 

desconfiança define o quadro das dificuldades 

na elaboração desta metodologia. A ausência 

do Estado soma-se à frustração da população 

em relação às expectativas não cumpridas. No-

va Constituinte foi objeto de outras políticas 

públicas de administrações anteriores, mas as 

ações propostas nunca foram implementadas. 

Por exemplo, a proposta de “Intervenção para 

o desenvolvimento da Invasão Nova Consti-

tuinte”, apresentada no 1992 pela prefeitura, 

consistia num conjunto de intervenções que 

garantissem as condições básicas para habita-

ção na área (PMS/Sehab, 2006). Orientada pe-

lo projeto “Penetração na área e mobilização 

comunitária”, o programa ocupava-se não só 

das habitações existentes, mas previa o as-

sentamento de outras pessoas de baixa renda, 

provindo das áreas de risco de outros bairros 

da cidade. Além de intervenções relativas às 

infraestruturas como aberturas de ruas, pavi-

mentação, drenagem, iluminação e constru-

ção de estruturas comunitárias. O plano previa 

ações em nível educativo e de desenvolvimen-

to socioeconômico, como a construção de um 

centro comunitário, de um núcleo de produção 

de artesanato e uma lavanderia comunitária. O 

plano nunca foi realizado aumentando a des-

confiança dos moradores em relação a esse 

tipo de intervenções. Também no caso do Pla-

no de Bairro não existia a certeza da efetiva 

implementação, não havendo ainda recursos 

disponíveis para as intervenções a serem pla-

nejadas. A descontinuidade dos programas está 

ligada à alternância dos governos e às possi-

bilidades e à vontade política de continuar a 

investir nas intervenções planejadas. Enfim,  

adiante da necessidade  de ações urgentes co-

mo saneamento básico e serviços públicos, a 

população quer ter resultados a curto prazo: 

por consequên cia toda participação na constru-

ção de um plano que necessita de longo prazo 

para ser instaurado resulta pouco atrativa. As 

condições de pobreza, exclusão social e estig-

ma prejudicam na maioria dos casos a articula-

ção coletiva, fonte de pressão popular capaz 

de monitorar e cobrar a aplicação dos direitos. 

Primeiramente pela já mencionada componen-

te de autorreprodução do estigma e da conse-

quente dificuldade de sentir-se protagonista 

da própria mudança. Secundariamente pela 

desconfiança em relação ao Estado, a política 

e pela atitude clientelista e da circunstância 

que não contempla o compromisso constante 

na construção das transformações. A fraca pre-

sença das organizações comunitárias no bairro 

indicava uma indiferença generalizada da po-

pulação em relação aos problemas, pouca con-

fiança na atividade de reivindicação política e 

uma atitude tradicional de clientelismo.

2) Gestão do processo. O programa do 

Plano de Bairro em termos teóricos representa 

um passo fundamental no estabelecimento de 

um processo de inclusão social e regulariza-

ção urbanística, porque, por um lado procura ir 

além da abordagem setorial da política urbana 

da prefeitura e, por outro, introduz um conceito 

de participação da população que não se limita 

ao aspecto consultivo, mas os considera prota-

gonistas das tomadas de decisões. Infelizmente 

existiu uma discrepância entre os objetivos e 

os pressupostos do programa e a realidade da 

gestão do processo por parte da administração 

pública. É importante reconhecer a Sehab o 

mérito de ter promovido uma política de ino-

vação como o Plano de Bairro, mas também é 
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preciso refletir sobre as dificuldades que a Se-

cretaria demonstrou na efetiva implementação 

e gestão do programa. A distância entre a teo-

ria e a prática caracterizou o Plano de Bairro 

desde o início. É importante resumir os pontos 

críticos encontrados durante o cumprimento do 

programa para que possamos obter melhorias 

nos métodos das abordagens:

a) Considerando que a formação dos técni-

cos locais para trabalhar nas áreas informais e 

nas Zeis constituía um dos objetivos principais 

do programa, os trabalhos tinham que ser de-

senvolvidos com a participação direta dos téc-

nicos locais. Essa participação, houve realmen-

te apenas nas primeiras reuniões com a popu-

lação: foi um grande limite para a realização 

dos objetivos, e foi necessária uma modificação 

dos métodos de trabalho já pré-definidos.

b) Um outro obstáculo foi a falta de trans-

parência por parte da Sehab durante o inteiro 

processo: uma dificuldade mais estrutural da 

administração local que dos específicos fun-

cionários. Uma substancial incapacidade da 

estrutura organizada verticalmente, de gerir 

um processo de tipo horizontal, ou seja, de 

criar verdadeiramente um espaço onde a to-

mada de algumas decisões fosse resultado do 

processo participativo. 

c) Além disso, embora o programa do Plano 

de Bairro enfatizasse a importância de uma 

abordagem inter-setorial nas políticas urbanas, 

na verdade, a atitude setorial demonstrou-se 

ser tão estrutural na gestão do território que 

resultou quase impossível dialogar e trabalhar 

com as outras secretarias.  

d) Em última análise, a complexa burocracia, 

que caracteriza quase todos os governos, tem 

criado obstáculos e atrasos que impactaram 

negativamente o processo de desenvolvimento  

do projeto: o atraso nos pagamentos, nas 

transferências de dinheiro para atividades e no 

salário dos profissionais da equipe contribuiu 

para as fraquezas do processo participativo. 

3) Metodologia. Em relação à metodolo-

gia desenvolvida pela equipe e voltada à par-

ticipação dos moradores, é possível sublinhar 

alguns aspectos que influíram negativamente 

na definição da mesma:

a) A escassa presença dos profissionais da 

equipe no bairro com continuidade. Para esta-

belecer uma relação de confiança com os mo-

radores era necessária uma presença constante 

durante o desenvolvimento do processo. Isso 

não aconteceu por duas causas principais: os 

profissionais da equipe, por um lado, não eram 

satisfeitos pelas condições de trabalho (atra-

sos nos pagamentos, etc.), mas principalmente 

eram sujeitos a sensações de insegurança pes-

soal nas visitas ao bairro. O estigma de bairro 

periférico leva consigo todo um imaginário li-

gado à violência e de consequência ao medo; 

esse imaginário é tão profundo nas pessoas 

que não vivem nas periferias que impede a per-

cepção dos riscos reais, que, por exemplo, no 

caso de Nova Constituinte, não eram maiores 

que em outros bairros da cidade.   

b) O pouco conhecimento da realidade dos 

assentamentos informais por parte dos profis-

sionais e a consequente dificuldade de encon-

trar linguagens adequadas para uma comu-

nicação eficaz. Esse representou com certeza 

o limite metodológico maior. Considerando 

o grau de alfabetização da população de No-

va Constituinte, as temáticas abordadas nos 

debates resultavam complexas e de difíceis 

entendimento: de fato as dinâmicas urbanas 

e os instrumentos urbanísticos resultam com-

plexos também para os profissionais do setor. 
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Era então  necessário um esforço para simplifi-

car, sintetizar e utilizar uma linguagem comum 

para apresentar alguns conceitos de forma efi-

caz. Isso prevê uma formação específica dos 

técnicos e dos profissionais sobre técnicas de 

comunicação através do uso das imagens, de 

esquemas e de outras metodologias. Algumas 

tentativas foram feitas e foram até bem-sucedi-

das, mas substancialmente teria sido necessá-

ria uma específica formação dos profissionais 

antes do processo e um planejamento das me-

todologias de comunicação.

c) Enfim, mas não menos importante, foi o 

uso insuficiente da representação do território 

nos debates e trabalhos com os moradores. 

Discutir sobre potencialidades e problemáticas 

de um território sem poder “vê-lo” ou “tocá-

-lo” com mão limita fortemente os resultados 

esperados. Esse específico aspecto teria que ter 

sido planejado antes do início do processo em 

vez de durante o desenvolvimento do mesmo, 

para permitir que a maquete e outros suportes 

gráficos fossem melhor utilizados.    

4) Resultados. Um ano depois da ela-

boração do Plano para Nova Constituinte 

aconteceu uma mudança da administração da 

prefeitura. Os resultados positivos do projeto 

foram esquecidos e as previsões de continuida-

de nunca foram aplicadas. Alguns moradores, 

que haviam participado de forma mais ativa 

à elaboração do projeto, foram reivindicá-lo 

como patrimônio da comunidade junto à Uni-

versidade. Infelizmente essa reivindicação não 

obteve sucesso, e o plano ficou mais uma vez 

sem implementação. Em 2013, o bairro se tor-

nou novamente objeto de projetos, dessa vez 

por parte do governo do Estado (Sedur). Numa 

visita à área, foi possível constatar que as con-

dições gerais do bairro haviam piorado e que 

as intervenções do Estado tinham sido limita-

das à construção de espaços de lazer, um cam-

po de futebol e uma praça. Tudo isso sem ne-

nhuma participação da população e com muita 

demora, como relatado por antigos moradores 

participantes do processo participativo para o 

Plano de Bairro. 

Reconsiderar a participação 

A partir da experiência descrita e das avalia-

ções sobre seus limites, surgem umas consi-

derações sobre as bases necessárias para es-

truturar processos de participação eficazes. Os 

termos ‘participação’ e ‘democracia’ no Brasil 

são amplamente aproveitados por diversos se-

tores sociais. É possível encontrar a utilização 

desses conceitos nos programas governamen-

tais de praticamente todos os partidos políti-

cos, nem sempre usados com o mesmo signi-

ficado. O mundo da participação está constan-

temente em mudança e é caracterizado pela 

natureza às vezes contraditórias. Se, por um 

lado, a participação dos cidadãos na política 

urbana tornou-se uma preocupação generali-

zada por causa da crise do sistema tradicional 

de representação política e das mudanças da 

"gramática da vida e do espaço da cidade", 

reconhecendo a necessidade de "uma compre-

ensão mais sutil das necessidades" e uma "exi-

gência de qualidade da política" (Paba e Per-

rone, 2004, pp. 34-35), por outro, não passou 

muitas vezes da simples busca do consenso 

em relação a planos ou projetos já definidos. 

Pois existe uma profunda diferença entre esse 

tipo de participação e os processos que verda-

deiramente tentam abrir espaços de debate e 
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construção da inclusão  social nos territórios da 

exclusão urbana. 

Por isso o propósito da investigação so-

bre a participação não é o estabelecimento de 

técnicas padronizadas ou parâmetros, mas o de 

criar bases culturais e teóricas que permitam  

experimentá-la cada vez de forma diferente e 

específica. Como contribuição a esse proces-

so, são a seguir desenvolvidas três reflexões: 

a primeira refere-se à base imprescindível da 

participação nas políticas públicas, ou seja, a 

atitude política, a segunda sublinha o potencial 

de inclusão social dos processos participativos 

e a última aponta para criação de lugares privi-

legiados de construção desse desafio, os labo-

ratórios permanentes. 

1) Atitude política
“A atitude política na construção de 

planos determina o resultado do projeto” 

(Magnaghi,  2005, p. 135). A eficácia das polí-

ticas de participação consiste (1) primariamen-

te em um planejamento a longo prazo, (2) no 

investimento de recursos adequados e (3) na 

aplicação efetiva das propostas resultantes dos 

processos de tomadas das decisões. Em caso 

contrário, os processos participativos acabam 

por ser desgastes de energias e recursos da 

sociedade e produzem desconfiança e afas-

tamento entre os cidadãos e as instituições. 

Nesse sentido negativo, o caso de Nova Consti-

tuinte é significativo. No Brasil, o contexto das 

contínuas  mudanças políticas em nível local 

representa com certeza um limite ao plane-

jamento de longo prazo uma vez que a cada 

quatro anos mudam os objetivos, as estratégias 

e os funcionários. O investimento de recurso 

adequados vem como consequência. Os Planos 

de Bairro deveriam ser válidos no tempo, uma 

vez aprovados, como os outros instrumentos  

urbanísticos  e então não depender das 

mudanças  de governo para ser implementados, 

de forma a permitir também o planejamento 

dos recursos.

Além disso, é necessário um contínuo tra-

balho de formação dos funcionários e de trans-

formação das lógicas negativas estruturais das 

autoridades locais (setorialidade, burocracia, 

etc.) para que possam ser promotores e gesto-

res de programas verdadeiramente inovadores.   

2) A participação como processo de inclusão 
Um dos objetivos de processos partici-

pativos é certamente reforçar o senso cívico e 

ampliar os direitos da cidadania. Esse aspecto 

adquire um valor fundamental nas sociedades 

caracterizadas por uma profunda exclusão 

histórica de uma parte da população, como a 

do Brasil. A participação se torna não somen-

te uma exigência de eficácia das políticas de 

transformação e requalificação urbana, como 

também a oportunidade de uma distribui-

ção mais equitativa, não só de recursos, mas 

também dos direitos e do poder político. Ob-

viamente não é possível reverter a direção do 

crescimento das cidades sem inverter o sentido 

das relações sociais. Como aponta Maricato, "a 

produção e apropriação do espaço urbano não 

só reflete as desigualdades e as contradições 

sociais, mas as reafirma e reproduz" (Arantes, 

Vainer e Maricato, 2000, p. 170).

A construção de um novo paradigma 

urbano é parte da luta por uma nova socie-

dade e os instrumentos participativos, quando 

concebidos como verdadeiros instrumentos de 

empowerment  (Friedmann, 2004), tornam-se 

ferramentas fundamentais. O processo de for-

mulação de um plano pode ser mais importante 

que o plano em si mesmo: pois a redação técni-

ca ou legislativa, por mais inovadora que seja, 
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não produz a participação política que é con-

seguida através de um processo participativo. 

A tendência por parte das autoridades de 

pensar nas áreas informais como comunidades 

estruturadas é profundamente distorcida e é 

o resultado de uma visão distante e ingênua 

da realidade: os bairros informais e os subúr-

bios de fato apresentam uma variedade de 

necessidades, muitas vezes conflitantes. Essa 

tendência, esse modo de ver as comunidades, 

pode afetar importantes decisões políticas na 

sociedade, porque não considera a situação 

real de fragmentação social interna e, portan-

to, não prevê ações e métodos apropriados. Se 

considera-se o sentimento de pertença a uma 

comunidade um recurso útil para uma transfor-

mação positiva das áreas informais, é preciso 

olhar para uma estratégia de intervenção que 

vise valorizar a identidade da comunidade e 

seus valores.

Por isso é útil referir-se a todas as expe-

riências concretas de participação na transfor-

mação do território: os canteiros de autocons-

trução, os chamados mutirões, a criação de pe-

quenas cooperativas de serviços para o bairro, 

as associações e, em geral, todas as formas de 

investigação-ação. O processo participativo, 

portanto, não pode limitar-se apenas ao ato de 

consultoria em relação às mudanças a serem 

feitas, mas deve envolver forças e recursos pre-

sentes no território para encontrar formas de 

agregá-lo e torná-lo ativo em um caminho de 

transformação efetivo e compartilhado (Tarsi, 

2013).

3) Laboratórios permanentes
O primeiro passo para conseguir esses 

objetivos é reconstruir, ou melhor, recuperar 

uma consciência do valor do território. Essa 

operação complexa e criativa deve ser fruto de 

um esforço conjunto de todas as partes interes-

sadas e significa atribuir uma nova força sim-

bólica e social ao território (Magnaghi, 2005). 

Somamos a isso a convicção de que as trans-

formações do território necessitam não apenas 

de abordagens integradas, mas também cons-

truídas em perspectivas de longo prazo.

A partir das dificuldades metodológicas 

do processo participativos em Nova Consti-

tuinte antes sublinhadas, é possível afirmar a 

necessidade de criar entidades e estruturas 

que saibam administrar ao longo do tempo as 

diferentes fases de envolvimento, planejamen-

to e execução de planos e sejam verdadeiros 

pontos de referência entre a comunidade e a 

administração local.

O que no Plano de Bairro era apenas 

uma intuição (a constituição de um grupo de 

Multiplicadores que trabalhasse em conjun-

to com a equipe de profissionais), em outros 

programas torna-se uma proposta estrutural: 

como é o caso do Grupo Gestor e o Agente do 

Habitat, proposto pelo LabHab de São Paulo 

(LabHab, 2003), e a Agência de Desenvolvi-

mento Local (Barthel, 2007) da experiência 

italiana. As agências de desenvolvimento local 

ou as antenas no território tornam-se sujeitos 

importantes para que as políticas não sejam 

exclusivamente de emergência, contingente e 

setoriais. Esses instrumentos reais de descen-

tralização no território tornam-se catalisadores 

das necessidades e potencialidades locais e 

os instrumentos de coordenação entre os di-

ferentes atores envolvidos na transformação. 

É importante que os moradores não sejam 

somente envolvidos no processo, mas que se 

tornem promotores de projetos. É preciso avan-

çar para a criação de verdadeiros laboratórios 

permanentes de pesquisa e planejamento, que 
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envolvam  pesquisadores de várias disciplinas, 

técnicos das autoridades locais e representan-

tes dos moradores. Esses laboratórios podem 

ser capazes de dar vida a um processo que, em 

primeiro lugar, recupere as peculiaridades do 

território e, em seguida, desenvolva e imple-

mente pequenas ações de mudanças físicas, 

culturais, econômicas, educacionais. Inicialmen-

te promovido pela administração, esses espa-

ços de descentralização do poder deveriam, no 

decorrer do seu desenvolvimento, serem capa-

zes de se autogerir, tornando-se, dessa manei-

ra, parte da responsabilidade não só do Estado, 

mas de toda a sociedade civil. 

Considerações fi nais 

As metrópoles brasileiras representam um ter-

reno muito desafiante para elaboração de polí-

ticas e programas para integrar parte da cida-

de e ao mesmo tempo incluir socialmente seus 

habitantes. As muitas experiências surgidas e 

desenvolvidas no país a partir da aprovação do 

Estatuto da Cidade e dos novos instrumentos 

para intervir nas áreas informais constituem 

uma importante bagagem que tem que ser 

sistematizada e aproveitada para aprender a 

partir dos erros e dos sucessos. A distância de 

quase quinze anos podemos concordar com 

Maricato na avaliação do Estatuto: o caráter 

pontual de tantas experiências constitui com 

certeza um dos maiores limites, mas sem dú-

vida a vontade política representa a condicio 

sine qua non para uma verdadeira mudança na 

gestão da parte espontânea da cidade (Mari-

cato, 2010). 

O estudo de caso apresentado neste ar-

tigo e as avaliações dos limites encontrados na 

estruturação da participação dos moradores a 

elaboração do plano foram oportunidade para 

contribuir ao processo de construção de políti-

cas públicas eficazes que, além dos objetivos 

de planejamento ou de transformação do ter-

ritório, consigam tornar-se percursos de inclu-

são social dos moradores. Foram sublinhados 

os limites estruturais da administração local 

em gerir políticas inter-setoriais e inovadoras; a 

carência de formação dos profissionais para in-

tervir em áreas informais e gerir processos par-

ticipativos, a importância da comunicação e da 

representação do território para o processo de 

planejamento juntos com os moradores. Na ba-

se das transformações necessárias para superar 

esses limites, está uma necessária mudança de 

prospectiva. O planejamento e a gestão urba-

na, desde o princípio, foram desenhados partin-

do de um lugar privilegiado e construídos na 

base do ‘discurso competente’ sobre a cidade, 

ou seja, na dicotomia entre o conhecimento 

de especialistas e usuários. A política urbana é 

considerada assunto de especialistas e as deci-

sões tornam-se de natureza meramente técnica 

e, por isso, expressas em linguagens incom-

preensíveis para a maioria da sociedade. Essa 

atitude obviamente não valoriza as ideias e as 

propostas ‘menores’ e acaba por não valorizar, 

por muitas vezes, nem as críticas produzidas 

no próprio ambiente profissional. O reconhe-

cimento da importância dos pensamentos e 

ideias dos cidadãos “não espertos”, que guar-

dam uma memória dos próprios lugares dis-

persa e geralmente não formalizada (mas por 

isso não menos profunda), representa a base 

da mudança radical que precisamos fazer pa-

ra passar de uma política vertical e hierárquica 

para uma que aplica o princípio da democracia 

no seu sentido mais amplo. 
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O processo de democratização da ges-

tão urbana encontra muitos obstáculos num 

momento histórico em que a cidade se tor-

nou, mais do que nunca, uma mercadoria. 

Por isso a democracia tem que ser defendi-

da e construída a partir dos lugares físicos e 

do acesso aos direitos a habitação, ao lugar 

e à cidade no sentido amplo definido por 

Lefebvre (1968). Nese cenário, a responsa-

bilidade da academia é continuar a investir 

no processo de construção de conhecimen-

to e de metodologias adequadas para lidar 

com um dos maiores desafios da sociedade 

contemporânea.  

Elena Tarsi
Universidade de Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Núcleo de Estudos sobre Humanidades, Migra-
ções e Estudos para Paz.
elena_tarsi@yahoo.it

Notas

(1)  Quem escreve teve a oportunidade de par  cipar da equipe que abordou o desenvolvimento da 
metodologia e do plano. O trabalho em estreita colaboração com os profi ssionais brasileiros que 
compunham o grupo foi crucial para o desenvolvimento das avaliações a seguir.

(2)  Financiado pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento e Caixa Econômica Federal.

(3)  O PDDU, atualmente em vigor, foi aprovado no 2008, Lei 7.400, de 2008.

(4)  A legalização e regulamentação das condições de habitação e urbanização nestas áreas são 
um dos elementos-chave da política de habitação de interesse social em Salvador. As Zeis 
incorporaram as an  gas APSEs – Áreas de Protecção Sócio-Ecológica prevista no LOUOS (Lei n º 
3377/84, alterada pela Lei n º 3853/88).

(5)  Além da Secretaria Municipal da Habitação – Sehab, organismo responsável pela produção 
de Política Habitacional do Município, incluir a Seplam e a Sucom, órgãos municipais de 
planejamento e fiscalização, Setin – Secretaria Municipal de Transportes e Infra-Estrutura 
e Sefaz – Secretaria Municipal da Fazenda. A Sehab desenvolvia o papel de coordenadora de 
todas as ações de habitação, de envolvimento de todos os órgãos da administração municipal 
racionalizando e potencializando as energias e as fi nanças. Pretende-se estabelecer ar  culações 
de cooperação técnica e ins  tucional entre a Prefeitura de Salvador, a Secretaria de Estado da 
Saúde, a de Desenvolvimento Urbano Sedur e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do 
Estado da Bahia – Conder, além de universidades públicas e privadas. 

(6)  Para uma descrição aprofundada da área veja-se Tarsi, 2014.
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(7)  Um aspecto muito importante foi o envolvimento da Universidade que teve a responsabilidade 
de elaborar o Plano de Bairro sob a coordenação do professor Luiz Antonio de Souza, 
arquiteto e professor de urbanismo na UNEB. Para conduzir as atividades, foi criada uma 
equipe multidisciplinar, composta pelo coordenador, duas urbanistas, uma profissional de 
comunicação e dois sociólogos: a abordagem multidisciplinar foi fundamental a causa do 
carácter mul  ssetorial do programa. Foram envolvidos inclusive alguns estudantes do curso de 
Urbanismo da UNEB que par  ciparam da úl  ma parte do processo par  cipa  vo e colaboraram 
na coletas de dados sobre uso do solo e condições das habitações.
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A dinâmica demográfi ca e a produção
do espaço urbano em Porto Alegre, Brasil

Demographic dynamics and urban space
production in Porto Alegre/Brazil

Amanda Cabette
Tânia Marques Strohaecker

Abstract
The demographic dynamics of the city of Porto 
Alegre (Southern Brazil) was characterized, in 
the last decade, by a reduction in fertility rates, 
low population growth and an increasing number 
of elderly people, according to data from the 
IBGE Census (2010). This indicates, therefore, a 
demographic transition phase. This study aims to 
relate the demographic transition to the production 
of the urban space of Porto Alegre in the intercensal 
period from 2000 to 2010. Urban space production, 
specifically property development, is analyzed 
here through the identifi cation of the relationship 
between urban growth/population growth and the 
city’s spatial confi guration trends. 

Keywords: Porto Alegre; demographic transition; 
urban space; population aging.

Resumo
A dinâmica demográfi ca de Porto Alegre (RS) carac-

terizou-se, na última década, pela redução da taxa 

de fecundidade, o baixo crescimento populacional 

e o aumento do contingente de idosos, segundo os 

dados do Censo Demográfi co do IBGE (2010), in-

dicando, portanto, uma etapa de transição demo-

gráfi ca. Nesse sentido, o trabalho visa relacionar a 

transição demográfi ca com a produção do espaço 

urbano de Porto Alegre, no período intercensitário 

de 2000 a 2010. Procura-se analisar a produção 

do espaço urbano, especifi camente da promoção 

imobiliária, identifi cando as relações entre o cres-

cimento urbano e o crescimento demográfi co com 

as tendências de confi guração espacial da cidade. 

Palavras-chave: Porto Alegre; transição demográ-

fi ca; espaço urbano; envelhecimento populacional.
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Introdução

O trabalho investigativo procura contemplar 

a relação entre o crescimento populacional 

porto-alegrense e a produção do espaço ur-

bano. O atual processo de urbanização apre-

senta especificidades locais, contribuindo para 

a própria segregação espacial, o aumento das 

áreas periféricas e a carência de infraestrutura 

urbana , necessárias para atender as demandas 

da população.

Nesse contexto, torna-se necessária a 

análise do entendimento do processo de urba-

nização da capital gaúcha: os condicionantes 

sócio-históricos, o uso e a ocupação do solo, a 

configuração de espaços de valorização e se-

gregação nas diferentes regiões da cidade.

A abordagem centrada no processo de 

espacialização da dinâmica demográfica no 

território municipal permitiu uma delimitação 

metodológica e operacional das interações so-

cioespaciais, como meio de compreender a di-

nâmica territorial.

Nesse sentido, elegeu-se para esta pes-

quisa a produção do espaço urbano como ele-

mento referencial para o estudo do processo 

de urbanização e para o entendimento da di-

nâmica demográfica. Assim, procurou-se iden-

tificar, primeiramente, as diferentes estruturas 

etárias presentes nos bairros de Porto Alegre, 

tendo como elemento balizador a produção do 

espaço urbano, especificamente da promoção 

imobiliária, expressando a heterogeneidade na 

unidade territorial de análise, o município de 

Porto Alegre. Já que se parte do pressuposto 

de que as formas de apropriação e as oportu-

nidades geradas pelo crescimento populacional 

influenciaram na ocupação e na consolidação 

dos atuais bairros de Porto Alegre.

Através da análise da transição demo-

gráfica no território municipal, identifica-se o 

crescimento populacional e a composição da 

estrutura etária nos bairros da cidade. Esse 

processo é acompanhado por uma crescente 

fragmentação do espaço urbano, caracterizado 

por áreas de segregação, onde a distância es-

pacial entre os ricos e pobres diminui, a distân-

cia socioeconômica aumenta e as barreiras que 

impedem o convívio entre as distintas classes 

sociais tornam-se presentes. Dessa maneira, 

as classes dominantes, ao direcionarem, se-

letivamente, as áreas de amenidades naturais 

ou socialmente produzidas para a implantação 

dos usos residencial, comercial e de serviços, 

segregam os demais grupos socioeconômicos, 

na medida em que controlam os mercados fun-

diário e imobiliário. 

O crescimento populacional   
e a estruturação socioespacial 
da capital gaúcha

A expansão urbana de Porto Alegre foi marcada 

pelo crescimento demográfico consubstanciado 

em movimentos migratórios, contribuindo, efe-

tivamente, para o crescimento da metrópole. A 

partir da análise dos dados demográficos, foi 

possível reconstituir os principais períodos de 

crescimento populacional, destacando-se a se-

gunda metade do século XX.

Como antecedentes, podemos associar 

esse crescimento ao contexto histórico do 

término da Guerra do Paraguai (1864-1870), 

além da chegada de imigrantes (ao longo do 

século XIX), e o surgimento de manufaturas e 

pequenas indústrias que marcam as primeiras  
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exportações  de produtos manufaturados 

da capital Porto Alegre para as localidades 

próximas, no final do século XIX e início do 

século  XX.

Nas décadas posteriores, esse crescimen-

to manteve-se elevado, pois no ano de 1940 

a população era de 275.656 (2,20% ao ano), 

e em 1950, correspondia a 394.151 (3,80%), 

portanto, em apenas uma década, houve um 

aumento demográfico de 118.495 habitantes. 

No final da década de 1950 e início dos anos 

1960, a política nacional desenvolvimentista 

em curso, visando o avanço da industrialização 

nas áreas urbanas, condicionou a ampliação 

dos fluxos migratórios e o crescimento popu-

lacional dos núcleos urbanos metropolitanos 

(Souza e Müller, 2007). Porto Alegre atinge, em 

1960, a taxa de 5,00% ao ano de crescimento 

demográfico, conforme mostra a Tabela 1.

Nesse contexto, o Estado, na instância 

municipal, passou a exercer uma ação mais 

efetiva, com a implementação de políticas pú-

blicas, como a regulamentação da ocupação 

do solo, a partir da Lei 1.233/54, que passa a 

disciplinar o parcelamento do solo urbano, im-

pondo normas rígidas para a implementação 

de novos loteamentos na cidade, o que culmi-

nou com a elevação dos valores de mercado 

dos lotes e, anos mais tarde, com a promul-

gação do Primeiro Plano Diretor de Porto Ale-

gre, através da Lei 2.046/59 (Costa, 2001). Ao 

longo das décadas de 1960 e 1970 houve uma 

série de adendos à legislação urbanística para 

outras áreas do Município como a Extensão A 

(Decreto n. 2872/64); Extensão B (Decreto n. 

3487/67); Extensão C (Decreto n. 4552/72) e 

Extensão D (Decreto n. 5162/75), visando o 

ordenamento territorial de uma cidade que se 

expandia demográfica e espacialmente.

Dessa forma, o aumento populacional, 

a valorização do solo urbano no entorno da 

Área Central e, consequentemente, a expan-

são das áreas periféricas para os estratos de 

menor renda foram fatores essenciais para que 

houvesse o agravamento das desigualdades 

sociais nos diferentes bairros da cidade. A par-

tir da década de 1960, a configuração urbana 

passa a apresentar setores de maior densifica-

ção, concentração de investimentos públicos 

em infraestrutura, equipamentos e valorização 

fundiária e imobiliária em determinados seto-

res da cidade.

Por outro lado, o processo de periferi-

zação urbana pode ser analisado se acompa-

nharmos a evolução de Porto Alegre (Souza e 

Müller,  2007), os principais vetores de cresci-

mento urbano (Cabral, 1982; Rigatti, 2007), 

a implantação dos principais equipamen-

tos urbanísticos nos bairros (Souza e Müller, 

2007; Franco, 1998), a infraestrutura instalada 

(Knijnik,  1994) e, por fim, a valorização do solo 

urbano pelo mercado imobiliário (Rovati, 1990; 

Ribes, 2011).

Assim, a localização residencial da popu-

lação de mais baixa renda em áreas da perife-

ria urbana não foi só uma questão de mercado. 

Pois, as políticas urbanas de regulação do uso 

do solo, de construção de novas unidades ha-

bitacionais ajudaram a criar as condições para 

que a tradicional dualidade centro/periferia ga-

nhasse força no espaço da cidade.

A partir da década de 1970, a Área Cen-

tral passou a sofrer os efeitos de um cresci-

mento espacialmente descentralizado, com a 

transferência de algumas atividades terciárias 

para áreas estratégicas da cidade, impulsiona-

das, segundo Almeida (1993), pela construção 

da Primeira Perimetral, que tinha a finalidade 



Amanda Cabette, Tânia Marques Strohaecker                                                                                    

Cad. Metrop., São Paulo, v. 17, n. 34, pp. 481-501, nov 2015484

de articular diversas radiais e conectar diferen-

tes bairros sem a necessidade de passar pela 

Área Central. Destaca-se, nesse período a im-

plantação de vários supermercados e centros 

comerciais em diferentes bairros residenciais 

com perfil socioeconômico de média-alta ren-

da (Schäffer, 1993). Até a década de 1980, as 

áreas periféricas da cidade foram ocupadas pe-

los estratos de menor renda, pois o preço dos 

imóveis e a menor disponibilidade de espaço 

nas áreas centrais da cidade foram fatores qua-

se impeditivos de aquisição de lotes para boa 

parcela da população. Pode-se associar ao pro-

cesso de ocupação urbana à ação do mercado 

fundiário viabilizado pelo Estado, persistindo 

esta estruturação do espaço intraurbano porto-

-alegrense: os bairros mais centrais ainda são 

os melhores servidos por infraestrutura e onde 

vivem as classes de maior renda e a periferia 

ainda apresenta carência de infraestrutura, on-

de, de modo geral, vivem as classes mais po-

bres (Strohaecker, 2005).

A construção da Segunda Perimetral, na 

década de 1980, e da Terceira Perimetral, nos 

anos 2000, conduziu a alterações nas formas 

de mobilidade urbana com a intensificação 

dos fluxos e a gravação de novas centralida-

des (Maraschin, 1993). O uso intensivo do 

automóvel  particular e as novas formas de 

consumo, como os hipermercados e shopping 
centers, condicionaram o processo de descen-

tralização espacial.

O desenvolvimento comercial e in-

dustrial da cidade proporcionou a criação e 

Tabela1 – População do Município de Porto Alegre (1890-2010)

Ano População (habitantes) Taxa de Crescimento Anual (%)

1890

1900

1910

1920

1940

1950

1960

1970

1980

1991

2000

2010

52.186

73.674

130.227

179.263

275.656

394.151

641.173

885.545

1.125.477

1.263.407

1.360.590

1.436.124

–

3,40

5,90

3,20

2,20

3,80

5,00

3,28

2,43

1,06

0,80

0,35

Fonte: IBGE (2011). Elaboração: Amanda Cabette (2015).
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remodelação  de novas centralidades distantes 

da área central. Nessa perspectiva, a partir da 

década de 1980, não se pode falar categori-

camente da dualidade centro/periferia como 

modelo de configuração socioespacial para a 

cidade de Porto Alegre, já que a produção do 

espaço urbano teve como consequência a mes-

cla entre as centralidades em áreas periféricas, 

locando populações de diferentes faixas etárias 

e diferentes perfis socioeconômicos (Rigatti, 

2007). Esse processo de renovação da paisa-

gem urbana reforça também o processo de 

segregação e fragmentação espacial da cidade, 

já que o Estado passa a incentivar essa urba-

nização difusa, através de regulamentos urba-

nísticos e de diretrizes estabelecidas no PDDUA 

(1999, 2010), delegando aos mercados fundiá-

rio e imobiliário a principal ação de produção 

do espaço urbano.   

De acordo com Rigatti (2007), o cresci-

mento de Porto Alegre corresponde a simultâ-

neo processo de transferência de centralidade 

para outros territórios que passam a se consti-

tuir como locais privilegiados do ponto de vista 

de sua localização. Assim, os segmentos das 

classes médias e altas procuram áreas perifé-

ricas, em busca das aspirações por maior qua-

lidade de vida que a deterioração do ambiente 

urbano dificilmente permite, além da sensação 

de segurança.

Nesse contexto, surge a crescente valo-

rização imobiliária em direção à zona sul da 

capital, através da implantação de grandes 

condomínios residenciais horizontais ou pelo 

próprio marketing dos promotores imobiliários, 

a “venda” da paisagem natural, áreas verdes 

distantes da Área Central (Ueda, 2005).

Portanto, o processo de urbanização 

continua reiterando desigualdades na cidade, 

configurando bairros ricos e pobres, um espa-

ço urbano segregado e fragmentado, marcado 

pelo processo da urbanização difusa. Assim, a 

produção do espaço porto-alegrense tem como 

consequência a mescla entre os eixos de valo-

rização e fragmentação, gerando as diferentes 

formas de ocupação e usos do solo.

Na próxima seção, pretende-se identi-

ficar e analisar os principais momentos histó-

ricos e a consolidação dos principais bairros, 

através da atuação dos promotores fundiários 

e imobiliários na cidade.

Atuação conjunta do Estado 
e do mercado fundiário          
em Porto Alegre 

O processo de estruturação espacial que trans-

forma as cidades pressupõe a existência de 

certa estrutura anterior. Nessa perspectiva, este 

trabalho aborda a estruturação do uso do solo 

da cidade de Porto Alegre, em diferentes épo-

cas, fornecendo uma caracterização geral de 

sua estrutura urbana.

Entre os agentes modeladores do espa-

ço urbano destacam-se os proprietários dos 

meios de produção, os proprietários fundiários, 

os promotores imobiliários, o Estado e o grupo 

dos excluídos (Corrêa, 2003). A partir de 1890, 

destacam-se as estratégias e as práticas de 

mercado adiante da nova ordem mundial que 

preconizava a modernização da cidade como 

fator preponderante para sua inserção na eco-

nomia capitalista.

A partir da última década do século XIX, 

a cidade de Porto Alegre passou a contar com 

várias empresas e companhias de loteamento, 
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muitas vezes de origem familiar, que investiam 

em determinadas áreas da cidade para fins de 

parcelamento de glebas na periferia urbana 

(Strohaecker, 2005). Destaca-se a atuação do 

Estado como mentor do ideário da moderniza-

ção e a atuação da Companhia Predial e Agrí-

cola, a principal detentora de terras da cidade 

nas primeiras décadas do século XX.

As ações conjuntas entre Estado e pro-

motores fundiários foram responsáveis, entre 

outros fatores, pela configuração espacial 

de Porto Alegre. De acordo com Strohaecker 

(2005), a partir de 1860, Porto Alegre se 

impõe  como polo comercial passando a ser 

alvo de maciços investimentos. Diversos ser-

viços e implementações serviram como fonte 

de inovação tecnológica da época: estrada de 

ferro e a iluminação a gás (1874), a rede de 

abastecimento de água (1876), o serviço tele-

fônico (1886).

Diversos fatores aqueceram o mercado 

de terras da época: o crescimento demográfi-

co registrado no período 1880-1890 em Porto 

Alegre, passando a população de 29.723 para 

52.421 habitantes, a emergência da industria-

lização na capital com a demanda crescente 

por mão de obra (Strohaecker, 2005). A Com-

panhia Territorial Porto Alegrense (fundada em 

1892), por exemplo, tinha como objetivos o 

mercado de terras, através da comercialização 

de terrenos e prédios no município de Porto 

Alegre, a venda de terrenos e lotes, abertura 

de ruas ou avenidas, construção de prédios em 

suas propriedades.

Além da Companhia Territorial Porto 

Alegrense existiram outras empresas que atua-

ram na comercialização de terrenos na capital 

gaúcha, a Companhia Territorial Rio Granden-

se (fundada em 1895), a Companhia Rural e 

Colonizadora (de 1896), a Companhia Predial 

e Agrícola (de 1897). Cada companhia atuava 

em determinada área da cidade, as principais 

loteadoras adotavam uma delimitação bem 

clara das áreas de atuação para a promoção 

fundiária (Strohaecker, 2005).

Deve-se destacar a prática de incorpo-

ração dos promotores fundiários, mediante as 

crises e oscilações do mercado imobiliário; a 

reserva de grandes áreas dentro dos loteamen-

tos revela a preocupação no direcionamento 

dos recursos para um setor com lucrativida-

de garantida em longo prazo, em um período 

marcado por forte desvalorização monetária e 

expansão da demanda real (Strohaecker, 2005).

A partir do ano 1913, o poder público 

municipal passa a controlar o uso e a ocupação  

do solo na Área Central com a promulga-

ção do Regulamento Geral de Construções. 

Destaca-se a proibição para a construção de 

prédios em madeira na zona servida por rede  

de esgotos  na área central, a exigência de 

cercas nos terrenos baldios na zona urbana e 

a isenção de imposto predial e territorial pa-

ra todas as edificações construídas a partir de 

janeiro 1914 com boas condições urbanísticas 

(Strohaecker,  2005).

Entre os anos de 1908 a 1914, ocorre 

um aumento significativo no volume de tran-

sações do setor imobiliário. Esse novo panora-

ma reflete-se no âmbito de toda a cidade, com 

os melhoramentos de transportes e serviços; a 

introdução dos bondes à tração elétrica, a im-

plantação de várias fábricas e melhoramentos 

urbanos, além da proposição do Plano Geral de 

Melhoramentos (de 1914), do arquiteto João 

Moreira Maciel, que procura disciplinar e orde-

nar o crescimento da cidade, baseado em um 

plano viário.
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Nos meados do ano de 1920, a paisagem 

urbana de Porto Alegre apresenta significativas 

modificações, exercendo a função de polo in-

dustrial e ampliando a população residente. O 

setor imobiliário apresenta um crescimento no-

tável e a expansão da cidade ocorre de forma 

desordenada, principalmente na zona suburba-

na, onde não havia legislação urbanística inci-

dente (Strohaecker, 2005).

O Decreto n. 108, de 10/9/1927, regula-

mentava a abertura de vias de comunicação e 

os novos empreendimentos imobiliários ape-

nas na área urbana. A legislação urbanística 

foi um dos instrumentos políticos que viabili-

zou o processo de segregação socioespacial. 

Apesar de ser aparentemente um decreto de 

cunho meramente estético, essa regulamenta-

ção urbanística  foi essencial para a cidade, ao 

distribuir de forma mais equilibrada os espaços 

públicos e privados.

Entre os anos de 1926 a 1953, foi cria-

da uma legislação que estimulava a construção  

civil. A partir da análise das normativas tri-

bu tárias  da época, como a Lei Municipal  

273/1930, que concedia isenção de impostos 

para a construção de moradias; bem como da 

Lei n. 300/1935, que ampliava a isenção de im-

postos, e do Decreto-Lei 115/1942, que inten-

sificava a redução de impostos para grandes 

construções destinadas à habitação, reduzindo 

por 10 anos os impostos, constata-se que, nas 

décadas de 1930 e 1940, o poder público mu-

nicipal de Porto Alegre estimulou a ocupação 

intensiva do solo (Rovati, 1990).

Por outro lado, a legislação munici-

pal referente ao parcelamento do solo, Lei 

1.233/1954, passou a exigir das companhias 

de loteamento uma série de elementos que, até 

então, eram de competência do setor público, 

como a implantação de obras de infraestrutura 

e saneamento, gravação de áreas verdes, entre 

outros investimentos, o que levou a uma elitiza-

ção dos novos loteamentos e o repasse da va-

lorização dos imóveis aos novos proprietários. 

O Plano Diretor de 1959, instituído atra-

vés da Lei n. 2.046, foi alterado, em 1961, pe-

la Lei n. 2.330 e, em 1966, pela de n. 3.004. A 

área abrangida pelo referido Plano, de concep-

ção eminentemente físico-territorial, coincidia 

basicamente com a Área Central e os bairros 

mais densamente ocupados. Além do Plano Di-

retor de 1959, foi institucionalizado o Conselho 

Municipal do Plano Diretor (CMPD), composto 

por representantes da esfera pública municipal 

e da sociedade civil organizada, que tinha co-

mo objetivo adequar as normativas jurídicas à 

dinâmica urbana.

Em 1979, foi instituído, através da Lei 

Complementar n. 43, o primeiro Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre 

(PDDU) com o objetivo de orientar as ações do 

poder público, da iniciativa privada e dos cida-

dãos com abrangência para todo o território 

municipal, mas com ênfase na área urbana.

De acordo com Rovati (1990), o Plano 

de 1979 visava uma política racionalizadora 

do uso do solo e dos equipamentos, propondo 

uma ocupação de vazios urbanos da cidade. A 

distribuição espacial de Porto Alegre também 

aparecia como preocupação central através da 

denominação das zonas de uso do solo: Resi-

denciais, Industriais, de Comércio e Serviços, 

Rurais e Preservação Ambiental.

Ainda na ótica de estudo de Rovati 

(1990), o setor da indústria da construção ci-

vil começou a manifestar insatisfações com o 

Plano, exigindo uma revisão urgente. O grupo 

favorável à mudança e adaptação do Plano 
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argumentava  que a legislação era rígida devido 

aos índices de aproveitamento do solo e altura 

dos prédios fixados, o que levava a uma redu-

ção na oferta de moradias na cidade.

A partir de 1980, a indústria da constru-

ção civil atravessou períodos de crises, quedas 

significativas na produção de imóveis, mas essa 

redução na produção imobiliária não teve uma 

relação direta com o PDDU. De acordo com 

Rovati (1990), houve uma generalizada crise 

na indústria imobiliária. O setor da construção 

civil direcionou seus empreendimentos, a partir 

de então, para as classes de maior rendimento. 

Havendo uma modificação no produto oferta-

do, em 1989, por exemplo, a área média dos 

imóveis passa a ser duas vezes maior do que a 

área média ofertada em 1982.

Os promotores imobiliários adotaram co-

mo estratégia a inovação do produto ofertado 

(imóveis maiores). E as estruturas edificadas 

no espaço urbano de Porto Alegre associavam-

-se com os índices construtivos da época. As 

macrorregiões Centro e Norte eram marcadas 

por índices construtivos mais altos, já nas re-

giões Sul e Leste, os índices construtivos eram 

mais baixos.

Os imóveis residenciais pertencentes aos 

estratos de mais alta renda de toda a cidade 

configuravam-se em torno do Parque Moinhos 

de Vento, abrangendo a Avenida 24 de Outubro 

e Rua Quintino Bocaiúva. Os estratos de alta 

renda ocupavam as áreas centrais da cidade, 

dotadas de infraestrutura, qualidade paisagís-

tico-arquitetônica, mantendo um valor elevado 

do solo nessas áreas (Cabral, 1982).

Nessa perspectiva, nota-se que, desde a 

gravação de avenidas importantes e a conso-

lidação das principais áreas, havia uma nítida 

distribuição populacional na cidade, associada 

aos condicionantes fisiográficos, determinan-

do o valor e uso do solo diferencialmente nas 

distintas áreas de Porto Alegre. Portanto, a es-

truturação urbana de Porto Alegre é resultado 

da ação de diferentes agentes, em especial dos 

proprietários fundiários, promotores imobiliá-

rios e do Estado, principalmente do final do sé-

culo XIX e ao longo do século XX. 

A produção do espaço 
urbano e as desigualdades 
socioespaciais 

A apropriação do espaço está incluída nas di-

nâmicas do mercado imobiliário e financeiro, 

bem como presente nas estratégias do Esta-

do, hierarquizando e fragmentando o espaço 

através da valorização da propriedade privada. 

Entende-se o espaço como produto, condição 

e meio das relações sociais (Carlos, 1994). O 

processo de urbanização recria novos espaços 

através das estratégias espaciais de reprodu-

ção do capital, notadamente do setor imobiliá-

rio e da construção civil.

A economia neoliberal levou a uma po-

lítica de desregulamentação do solo urbano e, 

dessa forma, tolheu um instrumento essencial 

que é o planejamento urbano, fomentando a 

privatização dos serviços públicos (Borsdorf, 

2003). Nesse sentido, o capital imobiliário 

atuou no solo urbano de forma precisa, valo-

rizando e desvalorizando determinadas áreas, 

bairros e regiões da cidade. Consequentemen-

te, os investimentos públicos em infraestrutura 

urbana são pontuais e deficientes na cidade, 

revelando uma estruturação urbana fragmen-

tada e polarizada.
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Na análise espacial das cidades, é possí-

vel observar-se em escala temporal a prioriza-

ção e a fragmentação da sociedade no espaço 

urbano. Desse ponto de vista, a configuração 

espacial é reflexo das mudanças no contexto 

global da mudança social. Nas últimas décadas, 

tais mudanças estão associadas com a tran-

sição de uma sociedade industrial para uma 

sociedade pós-industrial. Autores como Harvey 

(1980) e Sassen (1998) relacionam o processo 

de reestruturação e o avanço tecnológico, ao 

esgotamento do sistema de produção fordista, 

à crise do Estado provedor e à emergência de 

políticas neoliberais.

Dessa forma, surgem novos sistemas de 

produção, fazendo com que a nova organi-

zação econômica e produtiva do capitalismo 

provoque mudanças na estrutura espacial das 

cidades. Ao lado do processo de dispersão da 

produção, novas formas de centralização ter-

ritorial despontam. As cidades são centros de 

grande importância, complexos financeiros, 

comerciais, culturais; o setor de serviços ultra-

passa o setor de produção em muitos centros 

urbanos, notadamente, nas metrópoles.

Nas cidades, em particular, a nova or-

ganização social parece produzir uma polari-

zação social (O’Loughlin e Friedrichs, 1996). 

As áreas centrais urbanas são ocupadas por 

popula ções ricas, processo intimamente rela-

cionado com os fatores econômicos e indus-

triais. Já nas áreas  periféricas, onde predo-

minam popula ções  carentes, existe a falta ou 

ausência de equipamentos urbanísticos e de 

infraestrutura urbana.

A partir dos anos 1990, o padrão de ur-

banização das cidades latino-americanas tor-

na-se mais complexo. Mesmo que o crescimen-

to quantitativo do processo de urbanização nos 

últimos anos na América Latina tenha se ate-

nuado, percebe-se, tanto hoje como no passa-

do, um incontrolável processo de crescimento, 

condicionando as desigualdades da sociedade 

urbana, fragmentando a estrutura do espaço 

urbano (O’Loughlin e Friedrichs, 1996).

Torna-se evidente o crescimento das dis-

paridades sociais nas cidades, onde há cada 

vez mais segregação de espaços sociais nos 

bairros entre a classe social superior e inferior. 

Assim, a organização interna das cidades que 

reflete forças econômicas e um padrão (com 

dada racionalidade e não de forma acidental) 

de usos do solo ou de terras (Singer, 1980).

O Estado, mesmo não atuando direta-

mente na promoção imobiliária ou no mercado 

de terras, é um agente fortemente integrado 

na atuação desses agentes, possibilitando e, 

muitas vezes, viabilizando o processo produtivo 

habitacional. De acordo com Borsdorf e Hidal-

go (2009) a questão da infraestrutura urbana 

nas cidades obedece a uma lógica excludente, 

resultado de ações públicas e privadas de um 

sistema concentrador de renda.

Em Porto Alegre, pode-se associar ao pro-

cesso de ocupação urbana à ação do mercado 

fundiário viabilizado pelo Estado (Strohaecker, 

2005). Já que os incorporadores ou loteadores 

criaram os principais eixos de valorização e 

ocupação da cidade, possibilitando a um de-

terminado perfil socioeconômico a aquisição 

desses imóveis.

Nas áreas periféricas foram gravados 

bairros com estratos populacionais jovens e de 

baixa renda, já que envelhecer requer uma sé-

rie de necessidades e cuidados que muitas ve-

zes o contingente populacional não tem aces-

so. Assim, podemos afirmar que Porto Alegre se 

transformou à medida que as relações sociais e 
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o modo de produção foram mudando. O espaço 

urbano acompanha as transformações vividas 

pela sociedade.

Na maioria das vezes, na chamada cons-

trução das “ilhas de riqueza” nas regiões dos 

bairros distantes da área central, a infraestru-

tura urbana torna-se um elemento primordial 

que polariza a venda desses imóveis. Dessa 

maneira, a cidade viabiliza a reprodução do 

capital imobiliário, o aumento da população na 

periferia significa aumento de preços da terra, 

o que faz pressão sobre a população mais po-

bre para cada vez ir morar mais longe, criando-

-se novas periferias (Marcuse, 2004).

O processo de periferização intensificou-

-se com taxas de crescimento demográficas 

elevadas e superiores às do núcleo urbano, por 

outro lado, a ampliação dos “limites da área 

urbana” e a expansão da população de baixa 

renda para áreas mais periféricas não foram 

acompanhadas de investimentos em infraestru-

tura de serviços públicos municipais.

Procurando-se associar a evolução ur-

bana às faixas de renda e à estrutura etária 

populacional, nota-se a constituição de áreas 

dotadas de infraestrutura urbana que tendem a 

abrigar uma população de média e alta renda, 

predominantemente com um perfil etário adul-

to e idoso. Observa-se uma concentração maior 

desse contingente populacional nas áreas mais 

consolidadas e centrais das cidades.

Além do fator temporal (em termos 

demográficos), que naturalmente implica a 

ocupa ção das áreas mais antigas da cidade 

por parte de famílias ou pessoas em um ciclo 

vital avançado, ocorre certa preferência loca-

cional como facilidades de comércio e infraes-

trutura urbana que são oferecidas nos bairros 

de mais antiga consolidação. Dessa maneira, 

a questão da habitação está diretamente vin-

culada com os mecanismos do mercado por 

possuir um valor de uso aliado à outra merca-

doria, o solo urbano.

A dinâmica demográfi ca      
em Porto Alegre (2000-2010)

Com o objetivo de contextualizar o processo 

da dinâmica demográfica porto-alegrense e a 

redução significativa do crescimento popula-

cional, a partir da década de 1990, procura-se 

situar, brevemente, o processo de transição de-

mográfica brasileira e, também, no estado do 

Rio Grande do Sul.

A partir do final dos anos de 1980, o Bra-

sil passou pelo processo que a grande maioria 

dos países desenvolvidos já atravessou, o que 

na literatura especializada é conhecida como 

transição demográfica. Esse processo se carac-

teriza pela queda nas taxas de fecundidade e 

de mortalidade e por um relativo aumento na 

expectativa de vida, compondo um redesenho 

da pirâmide etária brasileira (Rodrigues e Bae-

ninger, 2010).

Em 1950, o Brasil tinha uma proporção 

de pessoas com mais de 65 anos de idade re-

lativamente baixa, menos de 2,5%. Em poucas 

décadas houve um avanço da população com 

mais de 65 anos: em 1991, representava 4,8%, 

e em 2000, 5,9% da população total. No ano 

de 2010, o contingente de pessoas com mais 

de 65 anos de idade atinge um efetivo de 14 

milhões, correspondendo a 7,4% da população 

brasileira (IBGE, 2010).

A dinâmica demográfica e suas respecti-

vas transformações na estrutura etária ocorrem  
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de forma desigual nas diferentes regiões do 

país, assim como entre os diferentes níveis de 

renda da população. Os estados e regiões, e 

os grupos etários neles contidos, se situam em 

momentos e fases distintos da transição demo-

gráfica (Tabela 2).

De acordo com a Tabela 2, verifica-se um 

nítido processo de redução do contingente de 

jovens, ou seja, estreitamento da base da pi-

râmide etária, diminuição da participação dos 

menores de 15 anos de idade. Em contrapar-

tida, identifica-se o alargamento no topo da 

pirâmide etária, o aumento da participação dos 

maiores de 65 anos de idade.

Nas últimas décadas, a população do es-

tado do Rio Grande do Sul atingiu o contingen-

te de 10 milhões de habitantes, representando 

aproximadamente 6% da população brasileira. 

Após uma taxa elevada de crescimento popu-

lacional na década de 1950, esse crescimento 

demonstrou ser cada vez menos intenso. Nos 

anos 1980, o crescimento médio anual de 

1,48% ficou bem abaixo da média brasileira. 

Na última década (2000-2010), o crescimento 

médio no Brasil foi de 1,17% ao ano e para o 

Rio Grande do Sul, de apenas 0,49%, a menor 

taxa brasileira (IBGE, 2010).

Na década de 1990, a cidade de Porto 

Alegre registrou uma taxa de crescimento de 

sua população inferior a 1, 0% a.a; ao compa-

rarmos esse dado com o Censo Demográfico de 

2010, observa-se que houve uma expressiva re-

dução, registrando-se um crescimento anual de 

0,35%, com um acréscimo de 48.935 pessoas, 

entre os anos 2000 a 2010. Dos 1.360.590 ha-

bitantes registrados no Censo do IBGE (2000), 

206.401 (15,2%) eram crianças. Essa redução 

na população infantil é resultante da diminui-

ção progressiva no número de nascimentos. A 

queda populacional na faixa etária do 0 aos 4 

anos foi muito significativa (24,45%). A dimi-

nuição na taxa de natalidade é um dos fatores 

responsáveis por tornar Porto Alegre uma das 

capitais brasileiras com menor taxa de cresci-

mento populacional do Brasil. O processo de 

estabilidade populacional torna-se presente no 

Tabela 2 – Grupos Etários na População Residente Total (%)
Brasil e Grandes Regiões (2000-2010)

Brasil
e Grandes Regiões

2000 2010

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+

Brasil

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

29,6

37,2

33,0

26,7

27,5

29,9

64,5

59,1

61,2

66,9

66,3

65,8

5,9

3,6

5,8

6,4

6,2

4,3

24,1

31,2

26,6

21,7

21,8

24,5

68,5

64,2

66,3

70,2

70,1

69,7

7,4

4,6

7,2

8,1

8,1

5,8

Fonte: IBGE, Censos Demográfi cos (2000 e 2010). Elaboração: Amanda Cabette.
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território municipal de Porto Alegre.  A redução 

do contingente infantil (0 a 9 anos de idade) de 

moradores, em 2010, era de 185.652 crianças 

dos 1.409.351 da população total (IBGE, 2010). 

Em menos de uma década, houve uma redução 

de cerca de 10% no número total de crianças e 

de 15% na proporção de crianças para a popu-

lação total.

A proporção de jovens (de 14 a 19 anos 

de idade) na composição da população vem 

apresentando redução gradativa nas últimas 

décadas. Em 1980, era de 18,5%, em 1991, de 

17,5%, em 2000, de 17,1% e, em 2010, foi de 

14,2% (IBGE, 2010). A partir dos dados do Cen-

so de 2010, verifica-se que a cidade de Porto 

Alegre teve uma redução expressiva nos con-

tingentes populacionais de crianças e jovens, 

concomitantemente, o contingente idoso vem 

aumentando, conforme mostra o Gráfico 1.

A população com mais de 65 anos é o 

grupo que apresentou o maior crescimento em 

relação às demais faixas etárias, destacando-

-se, inclusive, em nível nacional entre as capi-

tais estaduais. A população idosa (60 anos ou 

mais) da cidade aumentou 32% em relação à 

de 2000, passando de 160.540 (11,7% da po-

pulação) para 211.896 habitantes.

A tendência é a homogeneização do au-

mento do contingente populacional dos idosos 

nos diferentes bairros de Porto Alegre, ou seja, 

todas as áreas da cidade terão um aumento 

do contingente de idosos. No entanto, existem 

áreas em que esse crescimento será mais in-

tensificado, como o Bairro Moinhos de Vento, 

que no ranking nacional é o bairro que contém 

maior contingente de idosos no Brasil. 

A partir da coleta de dados do Censo de 

2010, foi possível elaborarem-se mapas que 

Gráfi co 1 – Distribuição da População de Porto Alegre-RS 
Censos 2000-2010
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Fonte: IBGE (2010).
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indicassem  a estrutura etária nos 76 bairros 

de Porto Alegre. A Figura 1 mostra a faixa 

etária de 0 a 14 anos na capital; essa faixa 

etária concentra-se em maior proporção nos 

bairros mais periféricos da cidade e, princi-

palmente, em direção à zona sul: Restinga, 

Lomba do Pinheiro, Lami, Lageado, Cascata 

e Serraria.

Figura 1 – População de 0-14 anos em Porto Alegre

Fonte: IBGE (2010).
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Também aparecem com grande porcen-

tagem de jovens outros bairros populares no 

setor leste, como Agronomia e Bom Jesus. Na 

zona norte, destacam-se os bairros Mário Quin-

tana e Farrapos e, mais próximo ao Centro, o 

bairro Santa Tereza, onde se concentram co-

munidades de ocupação espontânea. No bairro 

Restinga, apenas 1,4% dos moradores são de 

idosos, revelando uma estrutura etária eminen-

temente jovem.

De acordo com dados de indicadores 

sociais municipais da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre, parte dos bairros situados na zo-

na sul da cidade apresenta um alto índice de 

vulnerabilidade. O bairro Serraria, por exemplo, 

apresenta 52,51% dos domicílios com esgoto 

sanitário não adequado e 6,57% sem banheiro 

e sem sanitário. Quanto aos rendimentos, mais 

de 52,43% dos responsáveis por domicílio têm 

renda de até dois salários mínimos. O bairro 

Lageado tem o maior percentual (50,16%) da 

cidade com domicílios com abastecimento de 

água não adequado. Quanto aos rendimentos, 

21,29% dos responsáveis por domicílio no bair-

ro Lageado têm renda de até um salário míni-

mo (IBGE, 2010).

Relacionando-se a concentração das 

faixas etárias de 0 a 14 anos aos bairros de 

Porto Alegre, evidencia-se que os domicí-

lios localizados  nas áreas mais periféricas e, 

consequen temente, com baixo recurso finan-

ceiro são os que detêm maior número de crian-

ças e jovens compondo as famílias. A estrutura 

familiar porto-alegrense mudou a partir da dé-

cada dos anos 2000, quando se detectou que 

a taxa de fecundi dade estava diminuindo con-

sideravelmente e, de acordo com estimativas  

do Censo de 2010, a tendência de redução do 

aumento populacional deverá continuar nas 

próximas décadas.

A partir da análise das faixas etárias dos 

bairros de Porto Alegre, constata-se que a es-

trutura demográfica não é uniforme. Há lugares 

que têm uma alta concentração de crianças e 

jovens comparada às taxas de adultos em ida-

de ativa e ao contingente de idosos. No bairro 

Restinga, por exemplo, a composição da faixa 

etária (de 0-14 anos) corresponde a 27,43% do 

total dos habitantes, corroborando a hipótese 

de que bairros periféricos e com estratos popu-

lacionais mais pobres mantêm um alto contin-

gente de crianças e jovens.

A partir da transição demográfica, a es-

truturação urbana se redesenha em diferentes 

núcleos. São as novas configurações espaciais 

que devem ser revistas, no que se refere às no-

vas demandas das políticas sociais, quer seja 

em termos de transporte e moradia, bem como 

de saúde e educação.

Nesse contexto, destaca-se a perspec-

tiva da estruturação urbana de Porto Alegre, 

consubstanciada no que estabelece o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental 

(PDDUA, 1999 e sua revisão de 2010), ao con-

siderar todo o território municipal como área 

urbana. De acordo com Strohaecker (1997), a 

inclusão de determinados setores do município 

de Porto Alegre no perímetro urbano estaria, de 

certa forma, incentivando o processo de urba-

nização difusa. Já que existem áreas da cida-

de que apresentam características rururbanas, 

áreas  com vazios urbanos que se constituem 

em espaços estratégicos para a valorização 

fundiária e imobiliária no médio e longo prazos.
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O envelhecimento 
populacional

Até o final da década de 1970, a estrutura etá-

ria da população brasileira apresentava o perfil 

de uma população predominantemente jovem. 

A tendência a um estreitamento da base da 

pirâmide, com reduções expressivas no núme-

ro de crianças e jovens no total da população, 

refletindo o declínio da taxa de fecundidade, já 

era observada no Censo Demográfico de 1980 

e intensificada nas décadas seguintes.

A parir do ano de 1991, ocorreu o au-

mento da população em idade ativa (15 a 59 

anos), ou seja, os chamados jovens e adultos. 

De acordo com dados estatísticos do Cen-

so 2000, entre os anos de 1991 a 2000, esse 

grupo etário, correspondente à População Eco-

nomicamente Ativa – PEA, aumentou de 86,8 

milhões para 106,4 milhões, ou seja, um incre-

mento de 19,6 milhões.

Para o grupo etário de 60 anos ou mais, 

observa-se que, por projeção, o mesmo dupli-

ca, em termos absolutos, no período de 2000 

a 2020, aumentando de 13,9 para 28,3 mi-

lhões, elevando-se, em 2050, para 64 milhões. 

No ano de 2030, de acordo com as projeções, 

o número de idosos vai superar o de crianças 

e adolescentes (menores de 15 anos de idade), 

em cerca de quatro milhões, diferença essa que 

aumenta para 35,8 milhões em 2050 (64,1 mi-

lhões contra 28,3 milhões, respectivamente).

A partir da Constituição Federal de 1988 

(Brasil, 1988), os idosos começaram a ser con-

templados com políticas públicas específicas. 

A Constituição tem como fundamentos a cida-

dania e a dignidade do ser humano, e objetiva 

promover o bem de todos e eliminar quaisquer 

formas de discriminação ou de distinção de 

qualquer natureza, o que inclui as de sexo e 

idade. Em seu artigo quinto, estabelece que to-

dos são iguais perante a lei, garantindo o direi-

to à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade (Brasil, 1988).

De acordo com a Constituição (Brasil, 

1988), a Política Nacional do Idoso (Brasil, 

1994, 1996) responsabiliza a família, a socieda-

de e o Estado em assegurar os direitos sociais 

do idoso, criando condições para integração e 

participação efetiva na sociedade e promoção 

de sua autonomia, vetando qualquer forma de 

discriminação contra a pessoa idosa. A partir 

da Lei n. 8.842/94, e regulamentada pelo De-

creto n. 1.948/96 (Brasil, 1996), a referida Lei 

tem por finalidade assegurar direitos sociais 

que garantam a promoção da autonomia, in-

tegração e participação efetiva do idoso na 

sociedade. Entre suas diretrizes estão a viabi-

lização de modos alternativos de participação, 

ocupação e convívio do idoso e o estímulo à 

intergeracionalidade. Para tanto, incentiva a 

implementação de centros de convivência, 

centros-dia, hospitais-dia, casas-lares, oficinas 

abrigadas de trabalho e atendimento domiciliar 

(Brasil, 1996).

Deve-se reconhecer, portanto, a impor-

tância da família no desenvolvimento social, 

porém ressalta-se que os serviços prestados 

pelas famílias e pelas comunidades não de-

vem substituir um sistema eficaz e acessível 

de saúde pública (ONU, 2003). Para tanto, ini-

ciativas como a assistência domiciliar e outras 

alternativas à institucionalização devem ser 

fortalecidas, bem como a capacitação em con-

teúdos de Gerontologia aos cuidadores formais 

e profissionais. Assim, o aumento da expectati-

va média de vida precisa ser acompanhado de 
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qualidade  de vida, o que demanda uma abor-

dagem ampla, transdisciplinar e inter-setorial 

na atenção e cuidado aos idosos.

De acordo com dados do Censo de 2010, 

a cidade de Porto Alegre teve um expressivo 

aumento do contingente de idosos na composi-

ção da pirâmide etária (Figura 2). Logicamente 

que esse aumento da população idosa se dá 

de maneira desigual na cidade, ou seja, existe 

um princípio de localização na distribuição das 

classes sociais. Destaca-se a Área Central da 

cidade, principalmente, os bairros Moinhos de 

Vento, Farroupilha e Cidade Baixa, por serem 

os mais antigos da cidade, por apresentarem 

boa infraestrutura, com equipamentos públicos 

de saúde e de lazer e onde parcela dos contin-

gentes populacionais mais abastados reside.

Por outro lado, na Restinga apenas 1,4% 

dos moradores são idosos, revelando uma es-

trutura etária jovem. O bairro é um dos mais 

distantes da Área Central de Porto Alegre. A 

Restinga, também deve ser lembrado, é um dos 

bairros que teve mais áreas destinadas para 

construção de habitações populares.

Em síntese, Porto Alegre está se enca-

minhando para um processo de estabilidade 

demográfica, pois esse baixo crescimento po-

pulacional vem acompanhado de um envelhe-

cimento da população. A população idosa (60 

anos ou mais) da cidade aumentou 32% em 

relação ao contingente demográfico de 2000, 

passando de 160.540 para 211.896, enquanto 

a população jovem da cidade (0 aos 24 anos) 

apresentou um decréscimo de 13,68% em rela-

ção ao censo anterior (IBGE, 2010).

De acordo com os dados do Censo de 

2010, na cidade de Porto Alegre a população 

jovem (0 a 24 anos) apresentou um decréscimo  

de 13,68% com destaque para o número de 

crianças de 0 a 4 anos que diminuiu quase 

25%, enquanto a população idosa (acima de 

65 anos) corresponde a 15,01% da população 

total (aumento de 32% em relação a 2000).

A mudança no perfil demográfico tem 

sido intensivamente investigada e retratada 

nas pesquisas realizadas pelo IBGE, FEE, Obser-

vatório das Metrópoles, Cedeplar, entre outras 

instituições, bem como amplamente discutida 

em seminários e congressos de especialistas 

em estudos de população, ou seja, a discussão  

da nova realidade demográfica brasileira é ca-

da vez mais urgente, no sentido de essas ques-

tões serem levadas em consideração no pla-

nejamento e reformulação das políticas social, 

econômica e de saúde.

Como Porto Alegre é uma cidade que 

apresenta fortes desigualdades no território 

municipal, deve-se, portanto, pensar em pla-

nejamento de políticas públicas, considerando 

as especificidades peculiares de cada bairro, 

já que apresentam diferentes composições 

etárias e tais diferenças se refletirão nas novas 

demandas municipais. É notório que o con-

tingente populacional idoso vem crescendo 

nas últimas décadas, e que essa faixa etária 

é caracterizada por uma proporção elevada de 

pessoas com maior mortalidade por doenças 

crônicas e degenerativas, com mudanças na 

aparência física, dificuldades na mobilidade e 

perda de papéis sociais.

Nessa perspectiva, pode-se dizer que 

o conjunto de mudanças ocorrido em Por-

to Alegre refletiu diretamente nas questões 

demográficas, destacando-se a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, a disponi-

bilização de meios contraceptivos, a queda 
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da taxa de fecundidade transformando as 

características populacionais e aumentando, 

assim, a participação  relativa dos idosos no 

total da população.

Configura-se, portanto, o envelheci-

mento pela base, ou por um aumento da 

participação  do contingente idoso no total 

da população. O processo de estabilidade 

Figura 2 – População de 60-74 anos em Porto Alegre

Fonte: IBGE (2010).
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populacional  se faz presente em quase todos 

os bairros, porém quando se analisa determi-

nado recorte espacial, podemos caracterizá-lo 

com maior nível de detalhamento.

De acordo com Massey (2008), o espaço 

urbano não pode ser indissociável do tempo, 

enquanto o espaço é a variável da interação, 

o tempo é a variável da mudança. Essa lógica 

se confirma na análise da estruturação urbana 

da cidade de Porto Alegre: de acordo com os 

primeiros loteamentos e parcelamentos do so-

lo, no eixo central da cidade, foram gravados os 

principais bairros da capital. Atualmente, esses 

bairros apresentam uma população de estratos 

econômicos altos e, em termos demográficos, 

adultos em idade ativa e idosos.

A nova estrutura etária traz à tona novas 

bases para a discussão acerca de políticas di-

rigidas a determinados segmentos etários, não 

só em relação às crianças e adolescentes, na-

queles aspectos vinculados à saúde, educação 

e atenção materno-infantil, mas também em 

relação aos jovens, adultos e idosos, mormente 

no que concerne às políticas de emprego, previ-

dência social e serviços médicos que assumem 

um grau crescente de complexidade.

Impõe-se, portanto, quando da formu-

lação de políticas voltadas para a área social, 

em todas as instâncias administrativas (federal, 

estadual e municipal), que esses novos elemen-

tos e suas implicações ultrapassem a dimensão 

demográfica, e que sejam tratados como variá-

veis vitais para as questões sociais e para a se-

leção das ações a serem implementadas pelos 

gestores públicos.

Considerações fi nais 

Este estudo pretendeu refletir sobre a produ-

ção do espaço urbano de Porto Alegre, identi-

ficando os principais momentos de crescimento 

urbano e populacional, analisando-se a con-

figuração socioespacial da cidade a partir da 

atuação conjunta do Estado e dos promotores 

fundiários e imobiliários.

A ação efetiva do Estado no ordenamen-

to do território municipal ao longo do século 

XX, propiciou, por um lado, ampla liberdade de 

atuação à iniciativa privada nas áreas perifé-

ricas, principalmente às companhias de lotea-

mento, além de promover incentivos fiscais e 

um controle mínimo para a ocupação e expan-

são periférica, em contrapartida, atuou com ri-

gor na Área Central e no seu entorno imediato.

A complexa rede de atuações e de poder 

econômico dos promotores fundiários e imobi-

liários indica que eles moldaram a cidade de 

acordo com seus interesses, valorizando dife-

rencialmente determinados bairros de Porto 

Alegre, moldando um processo de urbanização 

difusa, e a promoção das novas centralidades 

nas áreas periféricas.

É indiscutível que o advento da transi-

ção demográfica incide justamente sobre a 

base de quase todos os processos econômi-

cos, sociais e políticos. Como resultante, os 

impactos serão inevitáveis, principalmente no 

âmbito do poder público, a quem cabe prover 

a assistência social.

As transformações urbanas e o proces-

so de redistribuição espacial da população 
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marcam  novas características, dimensões e 

trajetórias dos deslocamentos populacionais. 

Então, torna-se extremamente necessário co-

nhecer a composição etária da população das 

diferentes áreas da cidade. Pois, a criação de 

políticas públicas constitui-se no mecanismo 

fundamental para ordenar o espaço urbano, a 

partir das diferentes demandas das faixas etá-

rias que compõem os bairros da cidade.

De acordo com projeções futuras, a pirâ-

mide etária porto-alegrense terá diminuições  

sucessivas de contingentes na sua base e 

aumentos sucessivos nas idades posteriores, 

indicando que a população terá um perfil 

cada vez mais envelhecido. Dessa maneira, 

entende-se que a questão do envelhecimento 

populacional deve estar na pauta dos órgãos 

públicos e dos formuladores de políticas so-

ciais, dado o volume crescente desse contin-

gente populacional, o ritmo de crescimento e 

suas respectivas características demográficas, 

econômicas e sociais.
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Planejamento de equipamentos
urbanos comunitários de educação:

algumas refl exões

The planning of urban community
education facilities: some refl ections

Fernando Henrique Neves 

Abstract
Urban Community Facilities have a huge potential 
for urban development. With them, it is possible 
to create urban environments with higher socio-
spatial quality and a coherent spatial distribution. 
For this reason, the different ways of planning the 
implementation of Urban Community Facilities 
need to be understood, both in their qualitative and 
technical aspects. This article, through a review of 
technical and scientifi c literature, explores different 
criteria that can be used in the implementation 
of Urban Community Education Facilities. It 
approaches characteristics of the surroundings, 
capacity measurement, sphere of influence, 
accessibility, circulation and the relationship 
between these facilities and urban sustainability. 
The article concludes that the careful planning of 
Urban Community Facilities is essential to ensure a 
better development of the urban environment and 
to facilitate public management.

Keywords: urban community facilities; urban 
planning; criteria for planning; implementation of 
schools; urban environment.

Resumo
Os equipamentos urbanos comunitários têm um 

grande potencial de ordenamento urbano. Através 

deles é possível criar ambientes urbanos de maior 

qualidade socioespacial e uma coerente distribui-

ção espacial. Para isso, as diferentes maneiras de 

planejamento para implantação desses equipamen-

tos necessitam ser compreendidas, tanto em seus 

aspectos qualitativos como técnicos. Esse artigo, 

por meio de literatura técnica e científi ca, explora 

diferentes critérios que podem ser utilizados para 

implantação de equipamentos urbanos comunitá-

rios de educação. São abordadas características do 

entorno, dimensionamento da capacidade, raio de 

influência, acessibilidade, circulação e a relação 

desses equipamentos com a sustentabilidade urba-

na. O artigo conclui ser fundamental o planejamen-

to criterioso de equipamentos urbanos comunitá-

rios visando um melhor desenvolvimento do meio 

urbano e facilitar a gestão pública.

Palavras-chave: equipamentos urbanos comunitá-

rios; planejamento urbano; critérios de planejamen-

to; implantação de escolas; meio ambiente urbano.
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Introdução

O planejamento de equipamentos urbanos co-

munitários normalmente é atribuído ao poder 

público e, em geral, com a finalidade de propor-

cionar o bem-estar à população, o ordenamen-

to do território e aumentar a competitividade 

regional. No Brasil, a realidade do planejamen-

to dos equipamentos urbanos aponta uma falta 

de critérios na implantação e locação desses 

equipamentos. Durante muitos anos, somente 

as partes das cidades brasileiras que atraíam a 

atenção dos planejadores foram beneficiadas 

pelos serviços públicos e tiveram uma partici-

pação desproporcional dos orçamentos locais 

(Brasil, 2010).

A fim de evitar essa desproporção de 

recursos destinados aos serviços públicos nos 

diferentes locais da cidade e tornar a implan-

tação de equipamentos urbanos comunitários 

mais eficiente em termos de cobertura da po-

pulação e valorização do espaço urbano, faz-se 

necessário um planejamento criterioso na im-

plantação desses equipamentos. Nesse sentido, 

é fundamental a avaliação da complexidade do 

ambiente urbano, explorando, além do caráter 

técnico da infraestrutura urbana, suas possibli-

dades de interações sociais.

Planejamento                       
de equipamentos              
urbanos comunitários

As possiblidades de interações sociais dos 

equipamentos urbanos são, de fato, funda-

mentais para qualificar bairros ou regiões das 

cidades. Para Moraes et al. (2008), os equipa-

mentos urbanos comunitários são os compo-

nentes físicos básicos de infraestrutura urbana 

de uma cidade ou bairro, sendo a existência 

desses um fator determinante de bem-estar so-

cial e de apoio ao desenvolvimento econômico, 

além da potencialidade de ordenação territorial 

e de estruturação dos aglomerados humanos. 

Secchi (2003 apud Schafer, 2012) argumenta 

que “os espaços de uso público são entendidos 

como lugar de experiência social, no qual os 

equipamentos comunitários funcionam como 

locais de socialização”. Contudo, a realidade 

do planejamento de equipamentos no Brasil, 

no geral, leva em consideração apenas carac-

terísticas técnicas definidas em legislação sem, 

contudo, explorar aspectos qualitativos dos 

equipamentos urbanos comunitários.

A lei federal n. 6.766, de 1979, que dis-

põe sobre o parcelamento do solo urbano, traz 

a seguinte definição para equipamentos urba-

nos comunitários: “Consideram-se comunitá-

rios os equipamentos públicos de educação, 

cultura, saúde, lazer e similares” (art. 4º parág. 

2º). Complementando essa definição, a NBR 

9284 conceitua-os como:

 Todos os bens públicos ou privados, de 
utilidade pública, destinados à prestação 
de serviços necessários ao funcionamento 
da cidade, implantados mediante autori-
zação do poder público em espaços públi-
cos ou privados. (NBR 9284, 1986, p. 1)

A NBR 9284, além de definir os equi-

pamentos urbanos comunitários, classifica-os 

em: circulação e transporte, cultura e religião, 

esporte e lazer, infraestrutura, sistema de co-

municação, sistema de energia, sistema de 

iluminação pública, sistema de saneamento, 



Planejamento de equipamentos urbanos comunitários de educação

Cad. Metrop., São Paulo, v. 17, n. 34, pp. 503-516, nov 2015 505

segurança pública e proteção, abastecimento, 

administração pública, assistência social, edu-

cação e saúde.

Com relação ao planejamento para alo-

cação de equipamentos urbanos comunitá-

rios, a lei federal n. 6.766, de 1979, discorre 

sobre áreas a serem reservadas para a implan-

tação de equipamentos urbanos comunitários. 

De acordo com a referida lei, os equipamentos 

seriam computados nos 35% de área pública 

a ser destinada quando elaborado o projeto 

de loteamento de uma gleba. No entanto, a 

lei n. 9.785/99 diz que as áreas destinadas aos 

equipamentos urbanos deverão ser “propor-

cionais à densidade de ocupação prevista pelo 

plano diretor ou aprovada por lei municipal 

para a zona em que se situem”. Portanto, na 

ausência de definições para o planejamento 

de equipamentos urbanos comunitários, tais 

instruções técnicas deveriam estar contidas no 

plano diretor de cada município. No entanto, 

em muitos planos diretores municipais nota-

-se que não há normas urbanísticas concretas 

para implantação de equipamentos urbanos 

comunitários. Tratam apenas de forma super-

ficial conceituando-os apenas, sem, contudo, 

expor critérios quanto ao seu dimensionamen-

to e localização (Dreux, 2004).

Assim, o que se observa na prática é que 

os planos diretores muitas vezes são modelos 

de outros planos diretores de outras cidades e 

pouco definem com relação à realidade local 

para implantação de equipamentos urbanos 

comunitários (Dreux, 2004). Essa abordagem 

proporciona uma falta de compreensão da 

rea lidade local, pelo poder público municipal, 

para responder às demandas por infraestru-

tura, serviços e equipamentos públicos. Essas 

demandas  são influenciadas principalmente 

pelo padrão de ocupação e desenho específico 

de determinados aglomerados urbanos, tanto 

na sua configuração técnica quanto no custo 

de implementação e manutenção (Lima, 2004).

Nessa perspectiva, diversos estudos 

técnicos e científicos (Batista et al., 2011; Co-

laço, 2011; Dreux, 2004; Dudzinska, 2009; Li-

ma, 2003; Moreira et al., 2007; Mondo, 2012; 

Moraes et al., 2008;  Marique et al., 2013; 

Perehouskei  et al., 2007; Schafer, 2012) reco-

nhecem a importância dos equipamentos urba-

nos comunitários e enfatizam a necessidade de 

uma compreensão no processo de planejamen-

to desses equipamentos e suas relações sociais 

e físicas com o ambiente construído que os cir-

cunda, os quais serão explorados a seguir.

Delimitação da pesquisa

O presente artigo abordará, especificamente, 

os equipamentos urbanos de educação, no en-

tanto, as considerações aqui levantadas servem  

como subsídio para o estudo de planejamento 

de outros tipos de equipamentos, como equipa-

mentos de saúde, lazer, segurança, entre outros. 

Os equipamentos urbanos de educação 

essenciais para as cidades dividem-se no Bra-

sil, principalmente, em instituições de atendi-

mento infantil, escolas de ensino fundamental 

e médio. Há também escolas técnicas ou pro-

fissionalizantes e escolas especiais para por-

tadores especiais. Muitas escolas, ainda, são 

divididas por nível de ensino, em função das 

necessidades de alunos de idades específicas 

(Kowaltowski,  2011).
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Através da revisão bibliográfica de arti-

gos científicos e literatura técnica, a presente 

pesquisa identificou as seguintes considerações 

a serem feitas para implantação de equipamen-

tos urbanos de educação: dimensionamento da 

área do terreno, do porte da edificação e dos 

raios de abrangência; potencial de criação de 

espaços urbanos mais sustentáveis; necessida-

de de articular-se com entorno; necessidade de 

planejamento da circulação. Tais considerações 

serão detalhadas na sequência.

Dimensionamento                   
e raios de abrangência         
de equipamentos urbanos 
comunitários de educação

Dentre os autores que tratam de metodolo-

gias de determinação da capacidade dos raios 

de abrangência e acessibilidade dos equipa-

mentos comunitários destacam-se Guimarães 

(2004), Gouvêa (2003), Ferrari (1977), Santos 

(1988), os quais discorrem que o dimensiona-

mento de tais serviços deve ser calculado em 

função do índice de metro quadrado (m²) de 

construção, do número de usuário/habitante 

do entorno, da distância a ser percorrida a pé e 

facilidade de deslocamento por transporte co-

letivo (Batista et al., 2011).

Santos (1988) descreve que a distribui-

ção de equipamentos urbanos se difere de 

acordo com a escala do território urbano. O 

autor cita três escalas urbanas para a distribui-

ção de equipamentos: a vizinhança, o bairro e a 

cidade. Na escala da vizinhança são desejáveis 

os equipamentos de educação como creche, 

pré-escola, escola de 1º grau. Escola de 2º grau 

são desejadas na escala do bairro ou cidade.

Gouvêa (2008) em seus estudos apresen-

ta requisitos de dimensionamento dos equipa-

mentos urbanos comunitários baseados no Ins-

tituto de Planejamento do Distrito Federal e em 

estudos desenvolvidos nas décadas de 1970, 

1980 e 1990 no Governo de Distrito Federal.

Para os equipamentos de educação, Gou-

vêa (2008) utiliza no cálculo de dimensiona-

mento a porcentagem da população de classe 

econômica baixa com idade indicada para cada 

nível de ensino. Dividindo essa porcentagem 

pelo número de turnos máximo e pelo número 

de usuários máximo que o equipamento con-

segue entender, pode-se estimar o número de 

unidades a serem instaladas para atendimento 

à população considerada no cálculo. Assim a 

fórmula fica da seguinte forma:

{(População da área considerada × %da 

população de classe baixa com idade própria 

que utiliza o equipamento) ÷ número de 

turnos} ÷ capacidade máxima do equipamento.

Guimarães (2004) estabelece um índice 

de m² de construção escolar por população 

para dimensionamento de equipamentos de 

ensino fundamental e médio. Dessa forma, o 

dimensionamento de equipamentos de ensino 

fundamental e médio pode ser obtido através 

de um cálculo em função da porcentagem de 

população em idade estudantil de 7 a 17 anos 

e o índice de m² por aluno. Esse índice de m² 

por aluno, o autor obtém dos dados existentes 

do Centro Brasileiro de Construções Escolares – 

MEC (Cebrace). O autor então adota um turno 

e aplica ainda no cálculo um coeficiente corres-

pondente ao baixo aproveitamento encontrado 

em comunidades semelhantes.
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 O quadro abaixo sintetiza e permite 

comparar através de fácil visualização os crité-

rios dos diversos autores:

Embora os autores citados apontem mé-

todos para dimensionamento de alguns equi-

pamentos urbanos comunitários, nota-se, no 

Brasil, que ainda há uma carência de sistemati-

zação em forma de norma ou instrução técnica 

detalhada que regulamenta o planejamento 

urbano desses equipamentos.

Em Portugal, por exemplo, esta regu-

lamentação é definida na “Norma para a 

programação de equipamentos coletivos” 

publicadas  pela Direção Geral do Ordenamento 

do Território  e Desenvolvimento Urbano, DGO-

TDU (Colaço, 2011). No México, os critérios 

para implantação de equipamentos urbanos 

comunitários são definidos através do “Siste-

ma Normativo de Equipamiento Urbano” de-

senvolvido pela Secretaria de Desarrolo Social 

(Sedesol). Guias para planejamento e implan-

tação de equipamentos urbanos comunitários 

também podem ser encontrados em diversas 

cidades com elevado controle de planejamento 

urbano como Hong Kong no Japão e Abu Dhabi 

nos Emirados Árabes Unidos.

Quadro 1 – Síntese dos critérios para dimensionamento
 de alguns equipamentos urbanos comunitários,

conforme autores

Fonte: o autor (2014).

Santos
(1988)

Guimarães
(2004)

Gouvêa
(2008)

terreno com área de 6m² por criança 
e edifício com 4m² por criança; as 
turmas devem ser de no máximo 20 
alunos

área mín.do terreno: 3.000,00 m²; 
raio de abrangência: 300m; nº de 
alunos por sala de aula: 15 a 25; nº 
de salas por equipamento: 12;
funcionamento em 1 turno

atender 20% da população servida; 
terreno com 6,4m² por aluno (nunca 
inferior a 1.000m²); edifi cação 
área de aprox. 3,2m² por aluno; 
as turmas com capacidade de 40 
alunos; apresentar áreas livres para 
esportes; apresentar áreas para 
expansão

0,507m²  de área 
construída por pop;
raio de abrangência:
800 metros

área mín. do terreno: 8.000,00m²; 
raio de abrangência máx.: 
1.500 metros; nº de alunos por 
equipamento: 1.050; nº de salas por 
equipamento: 15;
funcionamento em 2 turnos

devem atender ao bairro ou quando 
especializados a toda a cidade; 
apresentar índices de terreno e 
construção similar às escolas de 1º 
grau; salas de aula dimensionadas 
para no máximo 40 alunos

0,182m²  de área 
construída por pop;
raio de abrangência: 
1.600metros

área mín. do terreno: 11.000,00m²; 
raio de abrangência máximo: 
3.000m; nº de alunos por 
equipamento: 1.440; nº de alunos 
por sala de aula: 40 a 45; nº de 
salas por equipamento: 18;
funcionamento em 2 turnos
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É fundamental, no entanto, ao se di-

mensionar às áreas a serem ocupadas por 

equipamentos urbanos comunitários estabe-

lecer índices de área de terreno e índices área 

construída sempre considerando a densidade 

demográfica.  Nesse sentido, o raio de abran-

gência pode variar dependendo das diferentes 

densidades demográficas.

Equipamentos urbanos           
e sustentabilidade

A partir da década de 1980, houve um aumento 

de metodologias no campo da gestão ambien-

tal, assim como nas leis que protegem o meio 

ambiente. Nesse contexto, houve uma crescen-

te disseminação de termos como biocidades, 

construções sustentáveis, projetos ecológicos, 

entre outros que constituem uma tendência 

atual, buscando rever conceitos que priorizam 

a interação entre edificação, meio ambiente, 

cultura e a cidade como um todo.

Segundo Lima (2004), a base da susten-

tabilidade está fundamentada nas relações de 

trabalho, ou seja, relação homem-natureza, 

com suas implicações sociais, econômicas e 

políticas, possibilitando que o planejamento da 

infraestrutura urbana, serviços e equipamentos 

urbanos potencializem características mais sus-

tentáveis no meio urbano.

Diante disso, ao tratar de sustentabilida-

de de bairros ou regiões é fundamental conside-

rar o planejamento dos equipamentos urbanos. 

A sustentabilidade urbana atingida por 

equipamentos urbanos comunitários acessí-

veis acontece à medida que dotam espaços 

urbanos de certa autonomia, minimizando 

deslocamentos  e incentivando interações so-

cioespaciais. A acessibilidade ao equipamento 

urbano corresponde ao grau de proximidade, 

em termos de localização, de que esse equi-

pamento está de sua demanda ou usuário. 

Para isso devem ser analisados quais são os 

meios de deslocamento do usuário até esse 

equipamento, por exemplo: é acessível a pé, 

é acessível por transporte público, é acessível 

por ciclovias, é acessível por vias urbanas co-

letoras, etc.

O Guia de Sustentabilidade da Caixa 

Econômica Federal (2010) cita os equipamen-

tos urbanos desejáveis no entorno de empre-

endimentos habitacionais. Um dos critérios de 

avaliação da qualidade de entorno para habi-

tações mais sustentáveis, segundo o guia, diz 

respeito à existência e distância de equipa-

mentos urbanos comunitários de saúde, lazer 

e educação. Segundo o guia, para inserção de 

empreendimento habitacional na malha urba-

na, dentre outros requisitos, deverá haver no 

mínimo “uma escola pública de ensino funda-

mental acessível por rota de pedestres de no 

máximo 1,5 km de extensão”.

O guia LEED (2009) para bairros susten-

táveis tem como referência o conceito de uni-

dade de vizinhança de Clarance Perry de 1929. 

Esse conceito parte da premissa que as cida-

des deveriam ser estruturadas em termos de 

pequenas unidades residenciais definidas em 

torno de uma escola primária, com população 

suficiente para justificar a respectiva existên-

cia. Nesse conceito, os equipamentos urbanos 

deveriam estar próximos às habitações, e essas 

não deveriam ser interrompidas por vias de 

trânsito de passagem, mas apenas tangencia-

das, preservando a vida comunitária e dando 

segurança às crianças.
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Dessa forma, o guia LEED (2009) pa-

ra bairros sustentáveis dispõe de um capítulo 

exclusivo para a implantação de escolas nos 

bairros. O guia recomenda para um projeto de 

bairro sustentável que as escolas devam estar 

locadas de tal forma que pelo menos 50% das 

unidades de habitação estejam a uma distância 

de 1/2 milha caminhando até uma escola pri-

mária ou a uma distância de 1 milha de uma 

escola de nível médio. O deslocamento por bi-

cicleta até algum estabelecimento de ensino, 

em um bairro exclusivamente residencial, deve 

ser de uma distância de 3 milhas percorrids 

por ciclovias. O guia também recomenda con-

trole de tráfego próximo às escolas e calçadas 

e ciclovias  bem estruturadas no seu entorno, 

compatibilizando-as com o tráfego de ônibus e 

áreas de embarque e desembarque.

Assim, a implantação de escolas no bair-

ro, segundo o guia LEED (2990), estimula inte-

ração e engajamento da comunidade. Também 

promove a saúde dos alunos ao estimulá-los a 

se deslocar a pé ou por bicicleta.

Outros indicadores de sustentabilidade 

urbana como HQE²R, GEO Cidades: Indicadores 

Ambientais Urbanos e ZED também recomen-

dam a necessidade de se considerar os equi-

pamentos urbanos para garantir a qualidade 

socioambiental nos espaços urbanos (Camacho 

et al., 2011).

Figura1 – Mapa de localização do empreendimento e entorno imediato
para ambientes urbanos mais sustentáveis

Fonte: Guia de Sustentabilidade da Caixa Econômica Federal (2010).
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Figura 2 – Proposta de unidade de vizinhança de Clarence Perry

Fonte: Google Imagens, modifi cado pelo autor (2014).

Área residencial

Área comercial

Área verde

Área para equipamentos comunitários 
(escola fundamental, igreja e área recreação)

Raio de influência 400m
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Entorno e equipamentos 
urbanos

Para Rio (1990), o ambiente que nos cerca 

sugere, facilita, inibe ou define comporta-

mentos e ações, pressupondo, portanto, que 

a acessibilidade no entorno de equipamentos 

públicos também está relacionada com as ca-

racterísticas destes ambientes, no que tange 

aos aspectos físico-operacionais, tais como: 

uso do solo, configuração espacial, circula-

ção viária e estacionamento, espaços livres, 

percursos de pedestres, atividades de apoio e 

mobiliário urbano.

Do mesmo modo, a relação do compor-

tamento humano com o entorno de equipa-

mentos de educação tem impactos diretos e 

indiretos na vizinhança que devem ser con-

siderados durante a fase de planejamento de 

implantação  destes equipamentos. Estudos de 

impacto de vizinhança têm sido cada vez mais 

exigidos por algumas prefeituras, nos quais são 

abordadas questões de tráfego, ruído, estacio-

namento, limpeza pública e estudos sobre a 

evolução no uso do solo da região onde será 

erigido um edifício de educação.

Com relação aos usos no entorno urba-

no, de fato, há equipamentos urbanos comu-

nitários que se complementam ou que atraem 

novos tipos serviço. Gouvêa (2008) observa 

que para uma determinada comunidade ana-

lisada no Distrito Federal uma boa estratégia 

seria locar as creches próximas às escolas de 

ensino fundamental, visto que grande parte 

daquela comunidade tinha mais de um filho 

em diferentes idades escolares. A locação 

desses equipamentos próximos um do outro 

facilita, portanto, a logística de levar e buscar 

os filhos.

Figura 3 – Relação de vizinhança de equipamentos entre si
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Fonte: O autor (2014), baseado em Santos (1988, p.162).
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Santos (1988) elenca os equipamentos 

que são desejáveis e indesejáveis na relação de 

vizinhança entre equipamentos e partir disso é 

possível esboçar o seguinte diagrama para os 

equipamentos de educação:

Circulação e equipamentos 
urbanos

Desconsiderar as condições do usuário para 

chegar aos equipamentos urbanos comunitá-

rios, ao implantar equipamentos de educação 

objetivando atendimento de uma demanda, 

pode tornar esses equipamentos inacessíveis 

ou pouco eficientes

Vasconcellos (2005) apresenta que 70% 

a 80% dos deslocamentos das pessoas são em 

decorrência do trabalho e educação. Condizen-

te com isso, alguns equipamentos de educação 

são considerados polos geradores de tráfego. 

Segundo Denatran (2001), os polos geradores 

de tráfego são empreendimentos de grande 

porte que atraem ou produzem grande número 

de viagens, causando reflexos negativos na cir-

culação viária em seu entorno imediato e, em 

certos casos, prejudicando a acessibilidade de 

toda a região, além de agravar as condições de 

segurança de veículos e pedestres. Portanto, no 

planejamento de equipamentos urbanos comu-

nitários de educação, a adequação da circula-

ção no seu entorno também é de responsabi-

lidade do poder público e cabe a esse destinar 

espaços para diferentes usuários, incluindo pe-

destres, ciclistas e condutores de veículos, com 

a finalidade de contribuir diretamente para o 

bom desempenho do trânsito e do bem-estar 

das comunidades (Denatran, 2001).

No Brasil, não existem ainda estudos so-

bre o número de acidentes próximo às escolas, 

sendo, no entanto, os conflitos de circulação 

no entorno das escolas de fato preocupante. 

Segundo Moreira et al. (2007), as característi-

cas das crianças, seus modos de deslocamen-

to, comportamento dos motoristas, localização 

inadequada das escolas em relação à hierar-

quia viária, características do sistema viário, si-

nalização, uso e ocupação do solo e a ausência 

de infraestrutura adequada para pedestres e 

ciclistas, que proporcione deslocamentos segu-

ros e eficientes no percurso casa-escola, são os 

principais fatores que influenciam na causa de 

acidentes envolvendo alunos. Nesse sentido, as 

vias de circulação de veículos com tráfego in-

tenso devem ser evitadas visando a segurança 

dos alunos. As vias devem ser bem sinalizadas, 

com sinalização vertical e horizontal. Há ainda, 

dependendo do porte da escola, municípios 

que exigem vias paralelas de desaceleração ou 

de embarque e desembarque, como forma de 

minimizar impacto de vizinhança. Essa medida 

objetiva minimizar transtorno com tráfego de 

veículos nos horários de entrada e saídas de 

aluno, por exemplo.

A rede de transporte público também de-

ve estar compatibilizada com a implantação dos 

equipamentos urbanos comunitários de educa-

ção. Assim é sempre desejável ter pontos de ôni-

bus no entorno desses equipamentos. De acordo 

com Campos Filho (2003), a distância confortá-

vel para se andar a pé até um equipamento ur-

bano comunitário não deve ser superior a 800m.

Outro aspecto importante a se consi-

derar com relação aos deslocamentos pa-

ra escola é a característica saudável para a 

criança que essa atividade pode proporcionar.  

Gallimore  et al. (2011) apontam em seus 



Planejamento de equipamentos urbanos comunitários de educação

Cad. Metrop., São Paulo, v. 17, n. 34, pp. 503-516, nov 2015 513

estudos  que entre 1969 e 2001, nos Estados 

Unidos, o deslocamento para escola cami-

nhando diminuiu de 40,7% para 12,9%, tendo 

relação direta com o aumento de obesidade 

das crianças nesse mesmo período. O mesmo 

autor mostra que a caminhada para a escola 

foi associada com níveis mais saudáveis de 

atividade física medido em diversos estudos, 

concluindo que, para formação de passeios 

saudáveis para a escola, as comunidades de-

vem superar três tipos de barreiras: barreiras 

de nível macroambiental (por exemplo: rotas 

indiretas, percursos longos, barreiras urbanas 

que desconectam ruas ou bairros);  barreiras 

de nível microambiental (por exemplo: ausên-

cia de  faixas de pedestres, semáforos); e bar-

reiras percebidas (por exemplo: preocupação 

do pai do aluno com a segurança). 

Outro ponto positivo que a escola aces-

sível através da caminhada pode proporcionar 

é a contribuição para redução no consumo 

de energia. Marique et al. (2013) destacam a 

influên cia da forma urbana e localização de 

escolas nos deslocamentos e consumo de ener-

gia nas cidades. O autor conclui que a escola 

acessível através de caminhada também pro-

porciona cidades mais eficientes do ponto de 

vista energético. Keirstead e Shah (2011) tam-

bém têm estudos relacionando a forma urbana 

e consumo de energia. Os autores desenvol-

veram um modelo de informação que permite 

avaliar a energia mínima utilizada em determi-

nadas formas urbanas em decorrência de des-

locamentos de pessoas e transporte, exemplifi-

cando as escolas como equipamentos urbanos 

a serem considerados nesse sentido.

Figura 4 – Características de uma escola acessível através de caminhada

Fonte: Walkable and Livable Communities Institute (2010). Traduzido e reorganizado pelo autor.
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Considerações fi nais

A presente pesquisa, de caráter exploratório, 

mostra a importância da inserção de equipa-

mentos urbanos comunitários no processo 

do planejamento urbano, sendo fundamental 

contextualizá-los na malha urbana buscando 

a compatibilização dos usos na cidade.  Assim, 

através do planejamento criterioso é possível 

conceber a localização ótima de equipamentos 

urbanos e reservar áreas estratégicas para uma 

melhor qualidade socioespacial.

Ao tratar de sustentabilidade urbana, os 

equipamentos urbanos comunitários contri-

buem com o tema devido à capacidade desses 

equipamentos de instigarem relações sociais e 

contribuírem para a qualidade do espaço. Os 

equipamentos urbanos comunitários também 

podem proporcionar a redução de deslocamen-

tos na cidade e, consequentemente, redução no 

consumo de energia, dotando um bairro ou re-

gião de certa autonomia.

A pesquisa ainda mostrou métodos que 

diversos autores utilizam para o dimensiona-

mento de equipamentos urbanos comunitários. 

Os métodos, de uma maneira geral, consideram 

índices de área de terrenos por habitante a 

serem reservadas para equipamentos urbanos 

comunitários e índices de área construída dos 

equipamentos por habitante.

Por fim, o presente artigo indicou algu-

mas considerações no planejamento de equi-

pamentos urbanos comunitários de educação  

como: integração e compatibilidade com a 

vizinhança; índices de terrenos a serem dispo-

nibilizados para equipamentos de acordo com 

a densidade demográfica pretendida para a 

região; relação com a sustentabilidade urbana; 

relação com vias de circulação e tráfego. Nes-

se sentido é pertinente o desenvolvimento de 

pesquisas futuras buscando gerar subsídios pa-

ra complementação da atual legislação brasi-

leira por meio de instruções técnicas ou norma 

que considerem detalhadamente tais critérios. 

Atual mente, o fato de caber aos planos dire-

tores municipais a responsabilidade para esti-

pular critérios com relação a isso possibilita a 

implantação de equipamentos urbanos de for-

ma pouco sustentável, pouco acessível à popu-

lação, mal locados e mal dimensionados.
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Construção de espaços públicos
em Bogotá e Rio de Janeiro:

uma análise comparada dos projetos 
públicos durante a década de 1990

Construction of public spaces in Bogotá and Rio de Janeiro:
a comparative analysis of public projects during the 1990s

Ana Marcela Ardila Pinto

Abstract
Since the 1990s, regeneration, renovation and 
revitalization projects of urban areas have been 
developed in several Latin American cities, based 
on the Barcelona model of strategic planning. It 
was the case of Bogotá and Rio de Janeiro, where 
local authorities promoted the creation of public 
areas in order to strengthen the democratic life 
and sociability among citizens. These projects were 
promoted mainly during the local government of 
Antanas Mockus and Enrique Peñalosa, in Bogotá, 
and Cesar Maia and Luiz Conde, in Rio de Janeiro. 
We compared the appropriation of the model in the 
two local contexts, based on an analysis of public 
investments and types of intervention projects in 
urban areas, aiming to examine the process of re-
signifi cation of this model at the local level. 

Keywords: public space; Bogotá; Rio de Janeiro; 
urban policy; scale.

Resumo
A partir da década de 1990, em diversas cidades 

latino-americanas foram realizados projetos de 

requalificação e revitalização urbana no marco 

do denominado modelo de planejamento estraté-

gico catalão. Em Bogotá e no Rio de Janeiro, foi 

privilegiada a criação de áreas públicas no intuito 

de fortalecer a vida democrática e o convívio en-

tre os cidadãos. Esses projetos foram promovidos 

principalmente durante as prefeituras de Antanas 

Mockus e Enrique Peñalosa em Bogotá, e de Cesar 

Maia e Luiz Conde, no Rio de Janeiro. Comparamos 

a apropriação do modelo nos dois contextos locais, 

baseados na análise dos investimentos públicos e 

dos tipos de projetos de intervenção no espaço ur-

bano, no intuito de evidenciar o processo de ressig-

nifi cação na escala local deste modelo.

Palavras-chave: espaço público; Bogotá; Rio de 

Janeiro; política urbana; escala.
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Introdução

Como em outras cidades europeias e latino-

-americanas, os governos locais de Bogotá e do 

Rio de Janeiro experimentaram transformações 

similares nas suas formas de gerir e intervir 

seus espaços urbanos. Ao longo da década de 

1990 e, em parte da seguinte, os agentes pú-

blicos decidiram incorporar propostas de um 

modelo de produção da cidade que rapidamen-

te conseguiu uma posição relevante no campo 

do planejamento e da gestão urbana. Trata-se 

do planejamento estratégico catalão, inspirado 

na experiência de renovação urbana de Barce-

lona. A promoção desse modelo sob a égide de 

experts  catalães, através do Centro Ibero-ame-

ricano de Desarrollo Estratégico Urbano (Cideu, 

2004), da prefeitura de Barcelona, foi apoiado 

e difundido ativamente por organismos mul-

tilaterais como a agência Hábitat das Nações 

Unidas e o Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (Duque, 2008). 

Entre outros princípios, autores como 

Jordi Borja (Borja e Muxi, 2003), um dos prin-

cipais promotores do modelo, valorizaram a 

realização de projetos de intervenção em de-

trimento de grandes planos de ordenamento e 

zoneamento urbano; a flexibilização normativa 

e a mistura de usos urbanos, em lugar da es-

pecialização funcional das áreas; a participação 

entre agentes públicos e privados na gestão ur-

bana em oposição ao planejamento estatal ou 

à primazia dos grandes agentes privados; a re-

valorização e a densificação do espaço urbano 

construído no lugar da expansão suburbana; e 

a preferência pelo transporte público em detri-

mento ao automóvel privado.

Uma das estratégias centrais desse mo-

delo foi a criação de espaços públicos, com a 

qual se esperava atingir diversos objetivos. Em 

termos urbanísticos, procurava-se viabilizar a 

requalificação de áreas degradadas, a melhoria 

da mobilidade e da acessibilidade, a recupe-

ração de áreas centrais, a reintegração dos 

tecidos urbanos, o reordenamento dos usos e 

a definição dos processos de crescimento e ex-

pansão da cidade. Em termos econômicos, os 

efeitos esperados abrangeram o aumento da 

produtividade e da competitividade urbana, a 

dinamização do setor privado e a diminuição 

dos gastos públicos em um contexto de forte 

concorrência por atrair recursos globais. Em 

relação aos objetivos políticos e sociais, esses 

projetos procuraram promover o aumento da 

legitimidade do Estado e o desenvolvimento 

da cidadania, no marco dos processos de rede-

mocratização e descentralização política. Além 

disso, eles procuraram estimular o encontro so-

cial e reforçar o papel das artes e dos elemen-

tos simbólicos da identidade urbana (Berdoulay 

e Morales, 1999, p. 89). 

Espaços antes considerados como ele-

mentos decorativos, luxos desnecessários, ou 

quesitos acessórios nos orçamentos das gran-

des obras de infraestrutura, foram concebidos 

como intervenções fundamentais e legítimas 

para transformar a paisagem urbana. De fato, 

o sucesso do modelo ganhou visibilidade a par-

tir da realização dos jogos olímpicos em 1992, 

em Barcelona. Isso se deu com a renovação de 

praças com vistas à requalificação das antigas 

e degradadas áreas do centro, do porto e das 

estações ferroviárias, e por meio da abertura de 

avenidas e do aproveitamento de velhas infra-

estruturas viárias, com a reconversão de vias 

rápidas em alamedas para pedestres e a cria-

ção de parques urbanos, jardins, logradouros e 

novos equipamentos.
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Para os agentes políticos sul-americanos, 

o modelo catalão constituiu uma experiência 

replicável nas suas próprias realidades locais 

(Borja e Muxi, 2003). Tal foi o caso dos agen-

tes locais cariocas e bogotanos, os quais con-

feriram ao espaço público um papel central na 

transformação e revitalização do espaço urba-

no, especialmente naquelas áreas degradadas 

dos centros ou em espaços “sem função”. Os 

agentes também consideraram que esse con-

junto de intervenções aumentaria a integração 

social e fortaleceria o sentido de pertencimento 

à comunidade urbana por meio da criação de 

referências identitárias. Além disso, essas ações 

foram entendidas como meios para aperfeiçoar  

as diferentes funções e estruturas urbanas, co-

mo a mobilidade e a acessibilidade, a preser-

vação do patrimônio ambiental e cultural e o 

controle do crescimento, o que poderia ser vis-

to como um fator para incrementar a competi-

tividade da cidade. Entretanto, essas semelhan-

ças em relação ao papel do espaço público nas 

duas cidades terão desdobramentos diferencia-

dos na construção de um conjunto de políticas 

relativas a aspectos como o controle, o uso e 

a apropriação desses cenários pelos cidadãos. 

O objetivo deste trabalho é comparar o desen-

volvimento dessas políticas de espaço público 

nessas duas cidades, no intuito de estabelecer 

as continuidades e descontinuidades em rela-

ção ao valor que os agentes locais atribuíram 

ao espaço público em diferentes instrumentos 

de política pública local.

Queremos defender a ideia de que ainda 

que tenham sido adotados alguns dos linea-

mentos do modelo, há diferenças importantes 

na construção do conceito de espaço público e 

das políticas urbanas em cada contexto local. 

As evidências de ressignificações locais desses 

modelos globais nos permitem discutir a visão 

de autores que têm privilegiado o determinis-

mo da escala global na explicação de sua apro-

priação e têm salientado a homogeneidade na 

implementação dos projetos em diversos con-

textos urbanos. Em Bogotá, tanto os arranjos 

normativos como as ações de governo se inte-

graram em uma política que define o espaço 

público como o conceito estruturante do mode-

lo de ordenamento; enquanto no Rio de Janeiro 

essa categoria esteve mais atrelada a uma vi-

são conjuntural, no marco dos projetos promo-

vidos sob a égide do planejamento estratégico, 

e no privilégio de intervenções mais pontuais.

Para a realização deste trabalho não par-

tiremos de uma visão normativa ou conceitual 

a priori sobre a definição do espaço público. 

Pelo contrário, queremos identificar como foi 

definida essa categoria pelos agentes urbanos 

locais, e como essa definição intervém na im-

plantação das políticas locais urbanas. Empre-

garemos dois tipos de fontes, que, apesar de 

apresentarem limitações para compreender o 

conjunto das políticas, constituem indicadores 

relevantes que têm sido pouco trabalhados, pa-

ra determinar a importância que tiveram os in-

vestimentos nesse tipo de espaços e as diferen-

ças locais no desenvolvimento desses projetos: 

os investimentos, o tipo de intervenção e seus 

arranjos espaciais.

Dividiremos o trabalho em três partes. Na 

primeira, identificam-se os critérios teóricos e 

metodológicos que orientaram a realização do 

trabalho. Na segunda, procura-se identificar o 

papel do espaço público nos orçamentos locais 

em cada cidade, tanto em comparação com ou-

tros setores de política, como em termos tem-

porais no período de estudo. Na terceira, apre-

senta-se uma análise dos arranjos espaciais  
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dos projetos de espaço público desenvolvidos 

em cada cidade, em relação ao número, tipo 

de objeto urbano produzido e localização. São 

considerados os casos de Bogotá entre 1995 

e 2004, nas gestões dos prefeitos Antanas 

Mockus (1995-1997 e 2001-2004) e Enrique 

Peñalosa (1998-2000); e do Rio de Janeiro en-

tre 1992 e 2008, nas prefeituras de César Maia 

(1993–1996, 2001-2004 e 2005–2008) e de 

Luiz Conde (1997 – 2000). Foi durante esses 

períodos que esses gestores urbanos aderiram 

às propostas dos especialistas barceloneses.

Alguns critérios para              
a análise dos projetos           
de espaço público

Uma das hipóteses mais influentes para a 

explicação da produção de projetos de es-

paço público no campo da pesquisa urbana 

é aquela defendida por autores como David 

Harvey (1996), Neil Smith e Setha Low (2006), 

Christine  Boyer (1992), Sharon Zukin (1995) e 

Don Mitchell (2003), para os quais essas in-

tervenções realizadas no marco do modelo de 

planejamento estratégico são realizadas funda-

mentalmente para gerar uma imagem positiva 

das cidades e condições favoráveis para atrair 

o capital transnacional, no intuito de criar uma 

marca de cidade no contexto de globalização 

econômica e cultural. Esta estratégia, denomi-

nada city marketing, procura promover a lo-

calização de negócios e elites corporativas no 

marco de uma intensa concorrência para atrair 

o capital global. 

Os espaços criados no marco do pla-

nejamento estratégico, denominados como 

semipúblicos,  ou pseudo-públicos, se distin-

guem, de acordo com os autores desse grupo, 

pela progressiva privatização na sua produção, 

gestão e manutenção. Longe da ideia do públi-

co como possibilidade de livre acesso e encon-

tro dos cidadãos, eles se transformam em sím-

bolos culturais da ação do grande capital, refe-

rentes, marcas de reconhecimento econômico 

ou, em outras palavras, mercadorias. Consti-

tuem, assim, formas de manipulação simbólica 

para a afirmação dos valores burgueses dos 

empresários, investidores e funcionários, e, 

em consequência, a exclusão de grupos sociais 

considerados marginais. Caracterizam-se pela 

sua homogeneidade, pela promoção de uma 

estética baseada no pós-modernismo e pela 

localização em áreas de interesse da valoriza-

ção dos empresários imobiliários. A produção 

desses espaços foi pesquisada sob essa mes-

ma perspectiva, entre outros muitos exem-

plos, para cidades como Nova York por Sharon 

Zukin (1995) e Christine Boyer (1992); Barce-

lona por Ana Ortiz (2006) ou Adriano Botelho 

(2004); San Diego, Miami, Orlando, Phoenix e 

Jacksonville  por Robyne Turner (2002). Para o 

caso das cidades latino-americanas, pode-se 

lembrar o estudo de Daniel Hiernaux (2006) 

para cidade de México; e de Pablo Ciccolella 

para Buenos Aires (1999). 

Essa visão orientou grande parte das 

pesquisas realizadas, especialmente para o 

caso do Rio de Janeiro. Os trabalhos sobre os 

projetos de espaço público salientaram o de-

senvolvimento desse modelo e seus efeitos pa-

ra a autonomia do setor público, a integração 

da cidade com os mercados globais, a partici-

pação dos movimentos sociais na formulação 

e execução das políticas, entre outros. Alguns 

estudos procuraram destacar o problema da 
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participação  dos agentes privados na gestão ur-

bana (Bienenstein, 2000; Sartor, 2001), a inter-

venção catalã e o planejamento estratégico na 

formulação do projeto (Pires, 2010), os proble-

mas da restrição da participação social (Olive-

ra, 2008), a gestão ineficiente e os altos  custos  

das obras (Domingues, 1999). Outras pesquisas 

enfatizam o uso das obras de infraestrutura no 

marco de uma estratégia de marketing  político 

e de atração de investimentos externos (Macha-

do, 2003) ou os impactos  do projeto no merca-

do imobiliário (Pulici, 2006). 

Diferente do caso brasileiro, em Bogotá 

os estudos discutiram o papel do espaço pú-

blico em termos de problemáticas de ordem 

mais local. As intervenções foram concebidas 

como um fenômeno mais específico atrelado 

aos problemas de desordem urbana e enqua-

dradas em uma política urbana orientada para 

o fortalecimento da gestão local. Um grupo 

importante de pesquisadores considerou es-

ses projetos no marco da emergência de uma 

nova tendência de planejamento que reivindi-

ca o urbanismo público (Salazar, 2008; Pardo, 

2008). Outros autores explicam seu desenvol-

vimento a partir das transformações institu-

cionais das reformas da Constituição Política 

de 1991, dos processos de descentralização e 

do colapso da máquina política clientelista na 

década de 1990 (Santos, 2007) ou procuram 

estabelecer os impactos dessas políticas sobre 

os processos de formação da cidadania (Cuba-

que, 2009).

Comparativamente, em relação ao caso 

carioca, pode-se afirmar que se privilegiaram 

perspectivas que concedem à escala global e à 

expansão do capitalismo um fator explicativo 

determinante. Supõe-se que processos iguais 

têm efeitos iguais em contextos geográficos 

e socioeconômicos tão diferenciados como as 

cidades europeias, norte-americanas ou latino-

-americanas. Consideramos que ainda que a 

globalização e o capitalismo pareçam ser ele-

mentos necessários para entender o fenôme-

no, não são suficientes para entender como 

são apropriados os modelos urbanísticos. No 

caso bogotano, por se tratarem de estudos de 

caso, naturalizam as intervenções como pro-

cessos estritamente locais, desconhecendo o 

papel dos agentes globais na produção e difu-

são de modelos urbanos. Em ambos os casos, 

há uma primazia da escala, seja global ou lo-

cal, como critério de explicação do fenômeno. 

Essa perspectiva determinística da esca-

la como forma de explicação tem sido bastan-

te criticada, especialmente a partir da década 

de 2000. Enquanto a maior parte dos debates 

salientava o papel homogeneizador do capita-

lismo, produto de sua expansão global, parti-

cularmente no período pós-fordista, uma nova 

geração de geógrafos discutiu esse caráter de-

terminista da explicação dos fenômenos. Auto-

res como Swyngedouw (2008), Moore (2008), 

Howitt (2003) e Brenner (1998), entre outros, 

consideram a escala como uma construção so-

cial, produto dos balanços de poder entre di-

ferentes agentes sociais. Assim, as formas de 

organização social e os arranjos espaciais pro-

duzidos pelos agentes, no marco de diversas 

relações de poder, configuram novas escalas 

para os fenômenos e são, ao mesmo tempo, 

reguladas por essas. A constituição da escala 

não é fixa, nem unívoca e pode ser remode-

lada em seu conteúdo, importância e relação. 

Dessa forma, dependendo de cada fenômeno, 

é possível observar um arranjo diferenciado 

das escalas, segundo as formas de participa-

ção de cada um dos agentes, em que cada 
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uma tem os seus limites e possíveis aberturas 

para a ação (Swyngedouw,  2008, p. 133).

A partir de um estudo comparado sobre 

a construção dos projetos de espaço público 

é possível observar como os agentes políticos 

especializados de cada cidade apropriaram-se 

dos critérios promovidos pelo planejamento 

estratégico difundido globalmente e os recon-

textualizaram em diálogo com as realidades e 

as demandas dos agentes locais. Achamos que, 

ao mesmo tempo em que há continuidades nos 

discursos, práticas e estratégias empregadas 

pelos agentes urbanos globais, há também for-

tes diferenças locais. É precisamente pelo fato 

de que há uma intensa relação entre as escalas 

globais e locais que não é possível considerar 

um movimento de homogeneização e impo-

sição de um modelo espacial e político único, 

nem seu caráter sui generis.

Para a realização da pesquisa compara-

da destas duas cidades, definimos alguns cri-

térios metodológicos. O primeiro deles diz res-

peito à fonte de observação da política pública 

urbana, tendo em vista a multiplicidade de 

instrumentos que o Estado dispõe para intervir 

na produção do espaço urbano. Segundo Cor-

rêa (1995), a maior parte desses instrumentos 

abrange ações de regulação, imposição de tri-

buto e ordenamento da atividade dos agentes 

privados, impondo limitações sobre os direitos 

de edificar. Esses instrumentos são mediados 

por modelos e arranjos normativos de outras 

escalas, ainda que sejam ressignificados pelos 

agentes políticos locais, objeto de interesse 

deste trabalho.

Para compreender a classificação local 

da categoria de espaço público, comparando-a 

a outros bens que são de investimento obriga-

tório como é o caso da educação e da saúde, 

optou-se por analisar ferramentas de planeja-

mento e de gestão nas quais os agentes locais 

conseguem exercer um maior grau de auto-

nomia. Foram contemplados os investimentos 

públicos locais associados às intervenções ur-

banas consideradas pelos agentes locais como 

espaço público. Os tipos de informação consi-

derados na pesquisa das duas cidades foram 

os seguintes: 

a) Tipo e localização dos projetos de inter-

venção de espaço público nos programas de 

governo, manuais de construção, orçamentos 

de instituições responsáveis pela sua produção. 

A informação concernente ao projeto de espa-

ço público carioca, denominado Rio Cidade, foi 

fornecida pela Riourbe, Empresa Municipal de 

Urbanização e pela Coordenadoria Geral de 

Obras (CGO), órgãos da Secretaria Municipal 

de Obras. Para Bogotá, utiliza-se a informação 

dos Planes Operativos de Inversión, POAI, do 

Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, órgão da 

prefeitura cuja função é a construção e recupe-

ração dos espaços públicos da cidade. 

b) As despesas anuais de cada prefeitura pa-

ra cada período de governo dos quatro prefei-

tos, baseadas no cálculo da distribuição de in-

vestimentos e as despesas anuais por setor de 

governo. No caso do Rio de Janeiro, as observa-

ções abrangem o período compreendido entre 

1993 e 2008. Para Bogotá, entre 1995 e 2004.

c) As despesas destinadas à produção de 

projetos de espaço público, com informação 

relativa aos custos e à localização de cada um 

deles. No caso de Bogotá se teve acesso às in-

formações relativas à repartição geográfica das 

despesas para o primeiro período de governo 

de Antanas Mockus, razão pela qual se apre-

sentam somente os dados relativos ao período 

de 1998 até 2004. As despesas foram todas 
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expressas em valores correntes de 2008, com 

base nos dados do Índice de Preços ao Con-

sumidor da Fundação Getúlio Vargas no caso 

carioca e, no caso de Bogotá, do Banco de la 

República de Colombia.

Resultados

O espaço público como bem   
prioritário nos orçamentos locais

A partir da análise das despesas, é possível ob-

servar que, nas duas cidades, os prefeitos prio-

rizaram o espaço público como investimento 

ao longo do período. Pode se dizer que houve 

uma apropriação na gestão urbana dos crité-

rios de ordenamento urbano do planejamento 

estratégico catalão. Porém, essa apropriação 

não foi mecânica; é possível identificar que 

o peso no conjunto das despesas tem impor-

tantes diferenciações no valor atribuído pelos 

agentes locais cariocas e bogotanos. 

No Rio de Janeiro, as despesas com es-

paço público foram incluídas na função de ha-

bitação e urbanismo, o que permite um enten-

dimento mais fácil das tendências durante os 

quatro períodos de governo. No caso de Bogo-

tá, a mesma definição desse bem público pode 

aparecer distribuída em várias funções, embora 

a maior parte esteja alocada no setor de trans-

porte e obras viárias, associada à execução do 

projeto de transporte de massa, Transmilenio, 

e no setor de cultura, lazer e esporte, na pro-

dução de parques urbanos. Nos seguintes grá-

ficos, é possível observar a evolução das des-

pesas segundo função de governo nas duas ci-

dades. São excluídos nos dois casos os valores  

de educação, saúde e saneamento básico, pois 

o limite inferior de participação no orçamento 

local é definido pelas leis nacionais, e os pre-

feitos têm poucas opções para lhes atribuir um 

peso menor.1  

No Rio de Janeiro, o setor de habitação 

e urbanismo, que incorpora os investimentos 

com o projeto Rio Cidade (além da construção 

da via expressa Linha Amarela), teve um papel 

relevante ao longo do período (com uma mé-

dia de 27,6%), se comparado com transporte, 

esporte e lazer e outros, que agrupa assistên-

cia e previdência, indústria, comércio e traba-

lho.2 Esse papel só é superado pelas despesas 

em governo a partir de 1997 (com média de 

31,3% nos setores judiciário, legislativo, segu-

rança e administração pública e planejamen-

to). A participação mais importante do setor 

corresponde ao primeiro período de governo 

de César Maia, dado que no governo de Conde 

e nos restantes de Maia atingiu uma porcenta-

gem menor, próxima de 20% (Gráfico 1). No 

setor de esporte e lazer, pode-se observar um 

leve aumento das despesas a partir de 2002, 

e especialmente entre 2005 e 2007, como de-

corrência da participação da cidade como sede 

dos Jogos Pan-americanos.

Diferentemente do Rio de Janeiro, o 

comportamento geral das curvas em Bogotá é 

muito mais estável, demonstrando uma maior 

continuidade na execução dos investimentos. 

Pode-se observar no Gráfico 2 um aumento im-

portante do fluxo de recursos para o setor de 

transporte ao longo do período, especialmente 

a partir de 1997, quando se inicia o governo 

de Enrique Peñalosa (uma média de 35% no 

total). Esse setor abrange o Transmilenio, que 

foi definido como um projeto de espaço públi-

co e mobilidade urbana e incorpora, de forma 
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Gráfi co 1 – Distribuição percentual das despesas por função de governo
no Rio de Janeiro entre 1991 e 2008

Fontes: Elaboração própria baseada em dados do IPP (1998) para 1992-1998.
            Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (2010) para 2001 e 2008.

 1991   1992   1993  1994   1995  1996  1997   1998   2000  2001    2002  2003   2004   2005   2006  2007  2008

Desporte e lazer

Transportes

4 por Média Móvel (outros)

Habitação e urbanismo

4 por Média Móvel (Governo)

Gráfi co 2 – Distribuição percentual das despesas por função de governo
em Bogotá entre 1995 e 2005

Fontes: Cálculos próprios baseados em dados da Câmara de Comércio de Bogotá (2005).
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estrutural em seu desenho, uma importante 

quantidade de áreas públicas para pedestres, 

de transição entre a via e os outros usos, faci-

lidades para pessoas com mobilidade reduzida, 

entre outras. O caso do setor de cultura, lazer 

e esportes, que inclui a construção de parques, 

apresentou um aumento também no governo 

de Peñalosa, diminuiu durante o de Antanas 

Mockus, para depois aumentar de novo no go-

verno seguinte. Os investimentos no setor apre-

sentaram uma média total de 6,4% durante to-

do o período, superior àquela de setores como 

ambiente, moradia e governo. 

Para compreender de forma mais espe-

cífica a participação do espaço público nos in-

vestimentos das duas cidades, realizou-se uma 

análise das despesas de capital executadas 

nos períodos de governo dos quatro prefeitos. 

Para as duas cidades, foi empregada a série de 

despesas de capital, para o Rio de Janeiro do 

IPEA (2011) e para Bogotá da Cámara de Co-
mercio (2005). Os dados foram deflacionados 

para valores de 2008 e, nesse caso somente, 

foram considerados os dados relativos à Secre-

taria de Obras Públicas do Rio de Janeiro e ao 

IDU de Bogotá.3 

Os dados disponíveis permitem assina-

lar algumas tendências importantes. De forma 

mais geral, a participação dos projetos nas 

despesas de capital nas duas cidades foi simi-

lar. Durante o período analisado, os prefeitos 

bogotanos despenderam 10,4% do total de in-

vestimentos na produção de calçadas, passare-

las, praças, instalação de mobiliário, calçadões 

e vários projetos de requalificação urbana no 

centro da cidade. No Rio, para o projeto Rio 

Cidade foram gastos 9,2% do total das des-

pesas de capital. Apesar da similaridade na 

proporção dos investimentos, há diferenças 

em relação a sua distribuição no tempo. No 

Rio de Janeiro, a maior parte (mais de 40%) foi 

investida durante o primeiro governo de Maia. 

Nas gestões seguintes, essas despesas não 

atingiram sequer 10% do total das despesas 

de capital. Durante o primeiro período foram 

investidos mais de R$480 milhões de reais. No 

ano seguinte, as despesas alcançaram R$343 

milhões, o equivalente a apenas 9,5% do total 

de investimentos. No último período registra-

-se uma forte queda na proporção investida 

nesses projetos, atingindo R$16 milhões, valor 

equivalente a 0.4% do total das despesas (su-

perior a quatro bilhões de reais). 

Em Bogotá, durante o governo de Enri-

que Peñalosa, investiu-se a maior proporção de 

recursos em projetos de espaço público, mais 

de 2.700 milhões de pesos. No governo seguin-

te, de Mockus, essa participação apresentou 

uma redução drástica e atingiu apenas 6% 

(885 milhões de pesos) do total das despesas 

de capital, mas não desapareceu como pratica-

mente aconteceu no caso carioca. 

Esses dados evidenciam que os projetos 

de espaço público foram valorizados nas prefe-

rências de investimentos dos agentes públicos 

locais nas duas cidades, ainda que com diferen-

ças significativas nos ritmos e na própria defi-

nição do que se denominaria como projeto de 

espaço público. Essas diferenças também são 

relevantes ao se observar os tipos de interven-

ção realizados em cada cidade e os critérios de 

sua implantação.
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 1993-1996                                1997-2000                               2001-2004                              2005-2008

Gráfi co 3 – Participação porcentual dos investimentos em espaços públicos
no total das despesas de capital no Rio de Janeiro entre 1993 e 2008

(Projetos Rio Cidade e Urbe Cidade)

Fontes: Elaboração própria baseada nos dados de despesa do Ipea e comunicação pessoal com funcionários da Riourbe, 
Empresa Municipal de Urbanização e Coordenadoria Geral de Obras (CGO) da Secretaria de Obras Públicas do Rio de Janeiro.

Gráfi co 4 – Participação porcentual dos investimentos em espaços públicos
no total das despesas de capital em Bogotá entre 1995 e 2004

Fontes: Cálculos próprios baseados em dados da Câmara de Comércio de Bogotá (2005) para as despesas de capital e nos 
POAI fornecidos pela Dirección de Planeación do IDU em arquivo digital.

       1995-1997                                               1998-2000                                               2001-2004
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A defi nição socioespacial dos projetos 
de espaço público em Bogotá              
e no Rio de Janeiro

A partir da análise dos instrumentos de gestão 

como planos de ordenamento, programas de 

governo e propaganda do governo local dos 

projetos foi possível estabelecer que, em ambas 

as cidades, as áreas urbanas como ruas, praças, 

parques, passarelas ou calçadões foram consi-

derados pelas autoridades locais como elemen-

tos de espaço público. Porém, há uma grande 

diferença entre a construção do conceito e sua 

expressão espacial em termos de intervenções 

físicas no espaço urbano.

No Rio de Janeiro, os projetos de espaço 

público foram concebidos como parte de um 

projeto integral de requalificação urbana, de 

“acupuntura” de subcentros urbanos, em pon-

tos específicos e corredores de áreas de grande 

centralidade em termos de sua “... alta densi-

dade populacional, tráfego intenso, marcadas 

pela presença de instituições, comércio e servi-

ços ou ainda reconhecidas por sua importância 

histórica” (Prefeitura do Rio de Janeiro, 1996, 

p. 3). O projeto denominado, em um primeiro 

momento, como Rio Cidade, e depois chamado 

de Urbe Cidade, incluiu atividades tais como 

“pavimentação de logradouros”, “subterrani-

zação de infraestruturas de serviços públicos”, 

“melhoria do sistema viário, de transportes e 

de circulação de pedestres”, “definição de mo-

biliário urbano”, “iluminação”, “tratamento 

dos passeios”, “tratamento paisagístico”, “ho-

rário comercial dilatado”, “comunicação visual 

(sinalização)” (1996, pp. 35-38). 

Em Bogotá, o espaço público foi con-

cebido a partir de uma visão mais sistêmica. 

Nos Planos de Ordenamento Territorial (POT), 

o espaço público é definido de forma bastante 

abrangente, de maneira tal que qualquer área 

de propriedade pública ou privada pode ser 

considerada pública se tiver impactos coleti-

vos. No Decreto 619, primeiro POT da cidade 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000) são incluí-

das áreas como as calçadas, ruas e vias para 

veículos, mobiliários, infraestruturas de serviços 

públicos, os parques e ecossistemas naturais; 

além de fachadas e jardins exteriores dos pré-

dios. Porém, as intervenções são mais diversas 

e não estão concebidas como um único pro-

jeto integral de requalificação como no caso 

carioca. Sua produção abrangeu ações tão di-

ferentes como a requalificação da área central 

da cidade, realizada através de intervenções 

como o Eje Ambiental de la Avenida Jimenez e 

o parque Tercer Milenio, ações em subcentros 

urbanos, e a geração de espaços de suporte das 

infraestruturas de mobilidade do Transmilenio, 

até projetos específicos de importância local, 

como passarelas, calçadas ou áreas de lazer em 

diversos bairros da cidade. 

Entretanto, existem divergências entre a 

definição formal e a execução dos projetos. É o 

caso das ruas dos bairros, cuja pavimentação é 

classificada pela instituição responsável, o IDU, 

como obra de infraestrutura local e não de es-

paço público. No mesmo sentido, ainda que na 

definição geral, áreas públicas construídas no 

marco de programas de legalização em zonas 

de origem informal sejam consideradas como 

espaço público, as instituições executoras as 

classificam sob outra categoria de investimen-

to de infraestrutura urbana. No Rio de Janeiro, 

nem os programas de pavimentação de lo-

gradouros, nem os programas de integração 

de áreas de origem informal através de inter-

venções de urbanismo são concebidos como 
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projetos  de espaço público. Para os agentes 

políticos cariocas, a intenção era criar espaços 

comunitários para os vizinhos.

Essas divergências nas definições locais 

do que significa projeto de espaço público 

também se expressam no número de interven-

ções e no seu arranjo espacial. A partir do uso 

de ferramentas de análise espacial, procura-

mos localizar os projetos que tinham informa-

ção disponível. Particularmente empregamos 

a ferramenta de densidade de Kernel,4 que 

agrupa pontos de dados, neste caso de proje-

tos, a partir de sua distância recíproca. Além 

disso, aplicamos uma análise de estatística 

espacial denominada análise de vizinhança,5 

que procura estabelecer, a partir da análise da 

distância, se há padrões concentrados ou dis-

persos de localização. 

Em relação ao número de intervenções, 

as diferenças em termos das classificações lo-

cais de espaço público são evidentes. Enquanto 

em Bogotá foram considerados 143 projetos, 

especificados pelo IDU em seus Planes Ope-
rativos Anuales de Investimento (POAI) como 

espaço público; no Rio foram 44 projetos, agre-

gando o Rio Cidade e o Urbe Cidade. Quanto 

à localização desses projetos, nas duas cidades 

há coincidência na implantação em áreas con-

solidadas, mais densas, mais do que nas áreas 

de expansão e de crescimento urbano poten-

cial. Privilegiou-se também nas duas cidades 

o fortalecimento dos centros antigos, onde se 

concentrou a maior parte dos investimentos. 

No Rio de Janeiro, o padrão desses projetos é 

mais concentrado. Com base nos resultados 

das análises de vizinhança6 e de densidade de 

Kernel, podemos identificar pelo menos três 

grandes áreas com a maior densidade dos pro-

jetos do Rio-Cidade e do Urbe-Cidade: 

• Uma grande área linear, com sete proje-

tos, que vai do centro da cidade até Copaca-

bana, que inclui tanto a área central, com-

posta pelo centro antigo (Largo da Carioca, 

Cinelândia), pelo núcleo central de negócios 

(Avenida Rio Branco) e pela área periférica 

do centro (Lapa e Riachuelo), com os bairros 

da zona sul Glória, Catete, Botafogo e Co-

pacabana. Essas áreas são reconhecidas por 

seus valores paisagísticos e pelo seu poten-

cial turístico, fato que poderia confirmar o 

argumento dos teóricos da geografia crítica 

relativo à promoção de projetos para favore-

cer a atratividade da cidade para mercados 

externos. Entretanto, também são espaços de 

moradia de uma porção importante da classe 

média carioca. 

• Essa última característica também distin-

gue os bairros que fazem parte da segunda 

área observada, que abrange a ampla zona 

da Tijuca, e que não estão plenamente in-

corporados aos circuitos turísticos da cidade. 

Áreas como a Praça Saens Pena na Tijuca, 

além do Grajaú, Vila Isabel, Haddock Lobo, 

Rua Uruguai e, um pouco afastados, Méier, 

Pavilhão e Lins de Vasconcelos, receberam 

um total de nove projetos. 

• Uma terceira área identificada na análise 

inclui bairros da Zona Norte da cidade, tais 

como Irajá, Madureira, Realengo e, um pouco 

mais afastado, o bairro de Guadalupe. Essas 

áreas se distinguem por sua centralidade co-

mo espaços comerciais, de concentração de 

serviços e oferta e demanda de emprego para 

um setor importante do subúrbio carioca, de 

grupos de renda mais baixa (Côrrea, 1995) e 

que conformam núcleos secundários, espe-

cialmente o caso de Madureira. No total, essa 

área recebeu oito projetos.
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Identificamos um conjunto composto por 

áreas com menor densidade de projetos e com 

padrões mais dispersos, que inclui a Ilha do 

Governador, Campo Grande, na Zona Oeste, e 

Ipanema e Leblon, na Zona Sul. É possível notar 

que não há projetos na área da Barra da Tiju-

ca, onde mora uma proporção significativa de 

grupos de renda mais alta, e que o número de 

intervenções é muito reduzido em grande parte 

da Zona Oeste, ambas caracterizadas como zo-

nas de expansão. 

Em Bogotá observa-se também um 

padrão de alta concentração de projetos,7 

embora  com uma configuração diferente em 

razão dos processos socioespaciais que deram 

lugar à estrutura urbana atual.8 Como já as-

sinalamos acima, a dispersão do número de 

projetos é maior. A partir da densidade de Ker-

nel, é possível distinguir o seguinte padrão de 

concentração de projetos: 

• Uma grande área que faz parte do cen-

tro expandido da cidade (2000). Essa área se 

caracteriza pelo padrão linear, paralelo aos 

cerros orientales da cidade. Sua ocupação foi 

resultado do crescimento urbano em sentido 

norte – sul e pela concentração de atividades 

Mapa 1 – Análise de concentração de projetos de espaço público
na cidade de Rio de Janeiro

(Projetos Rio-Cidade e Urbe-Cidade)

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados da Secretaria de Obras Públicas. Prefeitura do Rio de Janeiro. Cobertura
           de regiões administrativas em formato shape. Armazém de dados do IPP, Prefeitura do Rio de Janeiro (2010).
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comerciais e de serviços. Inclui tanto o centro 

histórico da cidade, como o núcleo central de 

negócios e vários bairros de classe média. Essa 

área é percorrida pelas principais vias e servida 

pelo sistema Transmilenio. 

• Uma segunda área compreende os bairros 

de Teusaquillo e Ciudad Salitre, na região oeste 

da cidade que receberam importantes interven-

ções, caracterizados por serem locais de mora-

dia de setores médios e altos da cidade. 

• Mais ao sul, encontramos uma terceira área 

que abrange os bairros da localidade de Kenne-
dy e de Tunjuelito, de setores médios, médios 

baixos e baixos, com um número menor, mas 

ainda representativo de projetos. 

Em geral, as seguintes áreas que fazem 

parte das áreas de expansão da cidade rece-

beram um menor número de intervenções: a 

zona ocupada por setores pobres das locali-

dades de Bosa e Usme ao sul da cidade; e a 

área que inclui as localidades de Fontibón e 

Engativá, ao oeste da cidade, habitadas por 

grupos de classes médias e médias baixas. 

Também foi o caso das localidades de Suba 

e Usaquén, norte da cidade, onde mora uma 

proporção importante de classes mais altas 

(ver Mapa 2).

Nas duas cidades uma proporção im-

portante dos projetos está localizada nas 

áreas com maior densidade populacional,9 

reafirmando a tendência de intervenções com-

preendidas como requalificação de áreas mais 

consolidadas. A análise também evidenciou 

que os projetos não necessariamente se orien-

taram em direção às áreas de expansão, nem 

de concentração de grupos mais abastados. 

A construção local da defi nição         
da forma e signifi cado espacial      
dos projetos de espaço público:           
entre a homogeneização                      
e a diversidade

As diferenças na definição do projeto de espa-

ço público em cada cidade superam o caráter 

quantitativo. É preciso avançar ainda mais em 

relação aos significados atribuídos a esses pro-

jetos, não a partir de uma definição normativa 

e abstrata, mas em termos de sua definição e 

significação espacial para cada contexto local. 

Uma definição preliminar dos projetos refere-

-se aos objetos como o mobiliário urbano, as 

áreas livres de praças, as calçadas, os calça-

dões, os parques, as ruas e as avenidas. Se-

gundo essa perspectiva, em ambas as cidades 

foram destinados recursos importantes para 

sua produção. Entretanto, uma análise mais 

aprofundada de sua implantação evidencia di-

ferenças relevantes.

Em relação à articulação dos objetos no 

espaço, observam-se propostas bem diferen-

ciadas nas duas cidades. Enquanto no Rio de 

Janeiro as intervenções se caracterizaram pela 

formulação de um projeto urbano integral pa-

ra cada área de implantação, visando o reforço 

da identidade dos bairros, em Bogotá há uma 

diversidade maior em relação ao tipo de inter-

venção, porém, com uma maior homogeneida-

de na proposta formal de desenho. 

Os projetos cariocas caracterizaram-se, 

em primeiro lugar, pela requalificação de áreas  

centrais existentes e pelo reforço de novas cen-

tralidades. O projeto é concebido como uma 
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Mapa 2 – Análise de concentração de projetos de espaço público
na cidade de Bogotá  (1998-2001)

Fontes: Elaboração própria baseada em arquivos digitais fornecidos pelo IDU de POAI de 1995-2004. 
Cobertura de localidades de Bogotá: Secretaria Distrital de Planeación. Arquivo digital da SDP. 
Bogotá (2008).
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ação pontual de revitalização de áreas que ha-

viam sofrido um forte processo de degradação 

e desordem urbana. De acordo com a visão dos 

gestores, essas obras geram custos mais baixos 

do que as grandes obras de renovação, além 

de menores impactos sobre o deslocamento de 

grandes contingentes populacionais. Segundo 

Cesar Maia e Luiz Paulo Conde:

Ao contrário da renovação que surge de 
um processo de rupturas traumáticas, o 
Rio Cidade inaugura a prática da revi-
talização urbana. Busca-se menos uma 
imagem ideal que a requalificação do 
tecido existente. Requalificar é, portanto, 
uma forma de reabilitar menos onerosa e, 
principalmente, gradual. Caracterizando-
-se como um urbanismo heterogêneo e 
de múltiplas intervenções, o Rio Cidade, 
procura respeitar a singularidade de cada 
lugar, reforçando tendências e revisando 
desequilíbrios. (Prefeitura do Rio de Janei-
ro, 1996, pp. 26-28)

Em segundo lugar, esses projetos se dis-

tinguem pelo privilégio concedido à rua como 

unidade primária de intervenção, valorizada 

como o espaço do pedestre, da interação, do 

convívio e da intensidade de atividades. A rua 

é considerada como um elemento estruturador 

da vida urbana carioca:

Assim, elencaram-se, preliminarmente, 
gêneros de intervenções que melhoras-
sem significativamente a qualidade de 
vida urbana, proporcionando a pedestres, 
idosos, crianças, gestantes e deficientes o 
desfrute das ruas, restituídas de seu ca-
ráter público, ações que tornassem a ci-
dade um lugar mais adequado ao pleno 
exercício da cidadania e que, ademais, va-
lorizassem o comércio estabelecido, mo-
tivassem a participação interessada dos 
beneficiados e embelezassem a cidade. 
(Ibid., p. 25)

Em termos espaciais, a rua é concebida 

como um elemento a partir do qual o cresci-

mento da cidade, o tecido urbano e os bairros 

se organizam. O conceito de rua não se limita a 

um espaço formado por calçadas e áreas para a 

circulação viária. É definida em termos de uma 

área maior, denominada de trecho ou corredor 

urbano. Essa área abrange ruas, articuladas em 

torno de praças, as quais conferem o caráter de 

centralidade. Assim:

A ideia básica que norteou o projeto 
partiu da evidência de que o Rio é uma 
cidade constituída por “corredores”, ou 
seja, acompanhando sua evolução urba-
na, é possível perceber que o crescimen-
to do tecido edificado orientou-se por 
alguns eixos dominantes: antigos cami-
nhos, linhas de bondes, estradas de ferro 
e rodovias... Fazendo dos corredores um 
princípio ordenador do projeto, tornou-se 
possível conceber a cidade como conjun-
to, partindo de sua própria historicidade, 
ou ainda, o próprio fato urbano, histori-
camente consolidado ganhou a condição 
de conceito operacionalizador capaz de 
possibilitar uma articulação entre o geral 
e o particular. (Ibid., p. 30)

Em terceiro lugar, os projetos têm como 

objetivo o ordenamento das atividades de so-

ciabilidade pública. A partir das obras, almeja-

-se a reativação do comércio e das atividades 

culturais, de lazer e consumo, em condições 

de boa acessibilidade, segurança e relações de 

convívio. A proposta urbanística consiste na 

delimitação de usos diferenciados, mediante 

faixas específicas para o entretenimento passi-

vo (bancas, coretos, etc.), entretenimento ativo 

(quadras para prática de esportes), comércio 

ambulante, e ordenamento da circulação de 

transporte público e privado, estacionamento e 

carga e descarga. Segundo esses gestores:
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A proposta é restituir ao morador e ao 
frequentador do bairro o livre trajeto e o 
fácil deslocamento, inclusive dos porta-
dores de deficiência locomotora. Alguns 
projetos definem espaços exclusivos para 
o comércio ambulante, que deverá ser li-
mitado ao número e usos definidos pela 
prefeitura. A maioria das propostas suge-
re a ordenação do uso das calçadas me-
diante a delimitação de faixas destinadas 
à circulação de pedestres, lazer e serviços. 
(Ibid., p. 38)

Em quarto lugar, as intervenções visam 

reforçar a identidade de bairro, lugar de des-

taque de elementos da memória histórica, que 

contribuem para a reconstrução da imagem 

do lugar. Mediante a disposição de elementos 

como mobiliário urbano, luminárias ornamen-

tais, desenho das calçadas com motivos espe-

cíficos e monumentalidade nas áreas centrais 

de intervenção se espera reconstituir a atrati-

vidade e a memória dos centros de bairro. Por 

exemplo, no projeto realizado no bairro de Vila 

Isabel, o realce na forma das calçadas e na mo-

numentalidade tinha relação com a história de 

Noel Rosa, famoso cantor e compositor carioca. 

No Catete, foi associado à sede do Palácio de 

Governo, quando o Rio era capital do país. Em 

Copacabana, a ênfase recaiu sobre as figuras 

do mar no calçadão e a retirada dos camelôs. 

Uma das intervenções mais importantes corres-

pondeu à requalificação do centro da cidade, 

com a melhoria de largos como da Cinelândia 

e da Carioca, da Avenida Rio Branco, entre ou-

tros. De acordo com os gestores:

Finalmente, costurando as intervenções 
anteriores, o projeto Rio Cidade recons-
truirá os corredores centrais de dezenove 
bairros, ativando a sensação de pertenci-
mento ao bairro, tão marcante entre os 
cariocas. (Ibid., p. 3)

O reforço do particular, dos elementos 

singulares, foi matizado pela construção de 

uma imagem de um projeto conjunto a partir 

da instalação de alguns elementos comuns 

de mobiliário em diferentes áreas e do uso da 

pedra portuguesa nas calçadas. Essa decisão 

obedeceu também aos critérios de reproduti-

bilidade técnica e dos custos. Porém, esse viés 

constituiu mais um pano de fundo do que uma 

característica determinante, em virtude da pre-

ferência pelo destaque da individualidade do 

lugar. A realização de concursos arquitetônicos 

e urbanísticos e a contratação de escritórios de 

arquitetos diferentes para o desenho de cada 

um dos projetos constituíram a expressão ad-

ministrativa dessa visão de projeto urbano. 

Por último, os projetos enfatizaram a 

recuperação e a adequação da infraestrutura 

urbana de serviços públicos em trechos viários 

e praças. Assim, cada projeto previu a insta-

lação de redes de drenagem, esgoto, energia 

elétrica, telefonia, pavimentação de calçadas 

e pavimentação asfáltica. De acordo com fun-

cionários da Secretaria de Obras Públicas, es-

sas intervenções foram as mais custosas e as 

que mais exigiram exercícios de coordenação 

interinstitucional.10 

O caso bogotano apresenta algumas des-

continuidades importantes em relação ao que 

os gestores consideram um projeto de espaço 

público, ainda que os objetivos de melhoria da 

sociabilidade, acessibilidade, segurança e atra-

tividade dos lugares prevaleçam. Em primeiro 

lugar, em Bogotá, os projetos de requalificação 

e renovação urbana ocorreram paralelamente. 

Ao contrário do Rio de Janeiro, os gestores de 

projetos de espaços públicos decidiram enfren-

tar os protestos e os grandes custos envolvi-

dos no deslocamento da população, tanto de 
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moradores  como de comerciantes, especial-

mente no centro da cidade.

Durante os governos de Antanas Mockus 

e Enrique Peñalosa executaram-se importantes 

projetos tais como a renovação da Praça de 

San Victorino, ocupada por vendedores ambu-

lantes e barracas de comércio, muitas das quais 

contavam com permissão de longa data da pre-

feitura. A criação de uma grande praça trans-

formou significativamente a paisagem. Outro 

importante exemplo foi a renovação da área 

adjacente a essa praça, a poucos metros do 

Palácio de Nariño, sede do governo nacional, e 

do Palácio Liévano, do governo local. Essa área 

tinha sofrido um forte processo de degradação 

e se caracterizava pela presença de bocas de 

fumo, venda de armas e de peças roubadas de 

carros, armazéns de material de reciclagem e 

lugar de moradia de um grupo significativo de 

pessoas em situação de rua. A renovação dessa 

área trouxe como resultado uma transforma-

ção significativa de mais de 16 hectares em 

pleno centro da cidade.

Em segundo lugar, os projetos de requa-

lificação urbana não foram concebidos sob 

uma ideia unificada de intervenção, em termos 

de um projeto integral. Ao contrário, foram 

articula dos em termos de sua definição como 

objetos físicos. É possível identificar pelo me-

nos dois tipos de projetos.

Em um primeiro grupo, incluímos as pro-

postas de desenho caracterizadas pela defi-

nição de uma área de intervenção linear: vias 

comerciais em áreas centrais, calçadões, eixos 

viá rios do sistema de transporte de massa 

Transmilenio e ciclorrutas. Especialmente os 

eixos viários do sistema de Transmilenio, con-

cebidos durante o governo de Enrique Peñalo-

sa, sob o conceito de troncales caracterizam-se 

por sua proposta de criação de espaços públi-

cos, que incluem passarelas, praças, pontos de 

ônibus, ciclovias, calçadas, além de mobiliá-

rio urbano, iluminação pública e arborização 

especializada. As ciclovias constituem parte 

importante da proposta de espaço público da 

cidade. Esses objetos físicos foram construídos 

dividindo o espaço com os pedestres nas calça-

das e resultaram na instalação de elementos de 

sinalização vertical e horizontal, delimitação da 

área de circulação, passarelas e facilidades pa-

ra a circulação. Para sua implantação foi elabo-

rado o Plan Maestro de Ciclorrutas, que definiu 

os critérios técnicos e operacionais do projeto. 

Durante o governo de Peñalosa foram construí-

dos mais de 120 km aos quais foram acresci-

dos mais 30% na gestão de Antanas Mockus 

(Berney,  2006, p. 4).

Em um segundo grupo, classificamos os 

projetos caracterizados por privilegiar áreas 

mais específicas, tais como praças, parques 

urbanos ou de conservação ambiental. As pra-

ças foram definidas como superfícies destina-

das ao convívio e à sociabilidade, enquanto os 

parques e as áreas de conservação combinam 

superfícies para quadras de esportes com zo-

nas verdes e arborização. Durante o governo de 

Antanas Mockus foram construídos 67 parques, 

474 pequenos parques e 41 áreas verdes. No 

governo de Peñalosa, foram construídos 877 

parques pequenos (menores de 1 Ha), 16 par-

ques zonais e 19 foram reformados. A maior 

parte desses investimentos, 80%, foi feita em 

setores de classes média e baixa (Cubaque, 

2009, pp. 90-91). 

Entre as praças mais importantes cons-

truídas ou renovadas nesse período podemos 

mencionar, no centro da cidade: a Plaza de San 
Victorino, o Parque Tercer Milenio, o Parque del 
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Renacimiento (numa antiga área ocupada pelo 

Cemitério Central) e o Parque da Independên-

cia. Os parques El Salitre, Timiza, Simón Bolívar, 
Engativá, na zona oeste da cidade. O parque El 
Virrey, na área norte e o Parque Mirador de los 
Nevados na zona noroeste, em zonas nobres da 

cidade. As praças 20 de Julio, centro de romei-

ros, o parque el Tunal, el parque Entre Nubes, 

todos no sul da cidade.

Em terceiro lugar, ainda que haja uma 

grande diversidade de projetos, observa-se 

uma forte articulação na proposta de desenho 

formal, visando a homogenização dos espaços 

numa imagem única para toda a cidade. Essa 

articulação é produto da elaboração de um 

conjunto de critérios construtivos, adotados 

nos arranjos normativos, que dizem respei-

to às condições de implantação dos espaços, 

aos materiais empregados para sua constru-

ção, assim como também à centralização dos 

processos de desenho urbano nas mãos do 
Taller Profesional del Espacio Público forma-

do por arquitetos da Sociedad Colombiana 
de Arquitectos,  no âmbito do Departamento 
Administrativo  de Planeación Distrital. 11

Esses critérios de desenho são defendi-

dos também como uma forma de ordenar a ci-

dade, em virtude da necessidade de se produzir 

industrialmente materiais e peças de mobiliário 

que diminuam os custos para a administração 

local e para os diferentes agentes privados, 

além de facilitar a manutenção e criar, de for-

ma intencional, uma imagem homogênea, em 

termos de sua estrutura e composição. Assim, 

foi adotado um manual para todo o espaço 

público da cidade. No mesmo sentido, definem-

-se as disposições referentes ao desenho do 

mobiliário, já que o manual sinaliza a intenção 

de gerar uma imagem própria para a cidade, 

caracterizada pela unidade e continuidade es-

pacial, razão pela qual deve ser estabelecido 

um modelo único orientado pela simplicida-

de, neutralidade, funcionalidade, durabilidade, 

conforto e robustez, como constam no Decreto 

Distrital 170 de 1990 (IDU, 2000).

Ao contrário da proposta carioca, basea-

da na identidade dos bairros, onde cada pro-

jeto foi desenhado por um grupo consultor di-

ferente, os projetos bogotanos promovem uma 

visão integradora do desenho urbano, a partir 

da continuidade formal dos espaços da cida-

de. Dessa forma, os elementos do mobiliário, 

as calçadas ou passarelas aparecem como um 

pano de fundo bastante neutro, sem destaque 

particular. Só alguns lugares de importância 

metropolitana ganharam objetos capazes de 

romper com essa continuidade por meio da ins-

talação de monumentos, do paisagismo ou do 

desenho arquitetônico de equipamentos.

Considerações fi nais

A partir desses resultados, é possível identificar 

algumas continuidades relativas à importância 

atribuída ao espaço público. Em primeiro lugar, 

os dados evidenciam que nas duas cidades o 

espaço público desempenhou um papel signi-

ficativo em relação a outros investimentos, de 

tal forma que os prefeitos não só valorizaram 

esse bem nos seus discursos e nos arranjos 

normativos, como na distribuição dos recursos 

públicos disponíveis. A incorporação desses 

bens tanto nos orçamentos, como nos instru-

mentos de planejamento, gestão e execução da 

política pública urbana expressa o importante 

papel dos processos de difusão dos modelos 

urbanos globais, em especial do planejamento 
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estratégico  catalão. A influência do modelo é 

evidente tanto nos discursos produzidos pelos 

diferentes agentes locais das duas cidades, co-

mo na própria destinação de recursos do orça-

mento local. 

Porém, esse papel não foi constante. 

Ao contrário, esses mesmos indicadores e a 

análise dos arranjos espaciais dos projetos 

executados permitem observar diferenças nos 

ritmos de investimento, como na particular 

definição que foi produzida em cada cidade da 

categoria de espaço público e da sua função 

urbana e política.  É possível identificar então 

um período de maior concentração, seguido 

por uma queda relativa de sua participação 

nas despesas de capital, particularmente na 

última parte do período estudado. Nos perío-

dos posteriores, os projetos de espaço público 

não só perderam peso nos orçamentos, como 

na própria constituição dos programas de go-

verno, em favor de maiores investimentos em 

programas sociais, como no caso de Bogotá, 

ou de fortalecimento da segurança pública, 

melhoria de infraestruturas de mobilidade e 

investimento em eventos esportivos, no ca-

so do Rio de Janeiro. Desse modo, é possível 

concluir que a apropriação das propostas dos 

catalães não foi institucionalizada como uma 

política de longo prazo e, pelo contrário, este-

ve submetida a críticas por outros agentes ur-

banos que pretendiam favorecer outros tipos 

de bens públicos.

Os dados também contribuem para a 

identificação de algumas características espe-

cíficas do desenvolvimento da política local, 

que permitem discutir a ideia de reprodução 

mecânica e de determinismo dos modelos ur-

banos promovidos na escala global. As diferen-

ças na construção do conceito, como no tipo, 

número e forma das intervenções evidenciam a 

especificidade local na leitura do planejamen-

to estratégico. Em Bogotá os agentes políticos 

especializados se apropriaram da categoria de 

espaço público como um eixo estruturante da 

política urbana de maneira semelhante à visão 

que autores como Borja promoveram, em re-

lação à permanência e transversalidade desta 

categoria nas diversas ações de governo. Este 

caráter mais institucionalizado tem desdobra-

mentos na construção de um projeto e de uma 

imagem de cidade na qual se valorizou a ideia 

de cidadania baseada na homogeneidade de 

seus espaços públicos, no intuito de diminuir 

a desigualdade e produzir um ideal de ordem 

urbana. No entanto, difere do modelo europeu 

o fato de promover projetos baseados no in-

vestimento público, mais do que em parcerias 

público-privadas, como promovido por esse. 

No Rio de Janeiro parece existir uma va-

riabilidade maior tanto em termos dos ritmos 

de investimentos, como no desenho formal 

dos lugares. Os prefeitos, em razão de suas 

decisões estratégicas, só os divulgaram du-

rante um período e nos seguintes reduziram 

os investimentos até quase eliminá-los de 

suas preferências. Os projetos tiveram então 

um caráter mais conjuntural. De outro lado, 

os prefeitos elaboraram um plano estratégico 

e estabeleceram parcerias com o setor priva-

do em alguns setores.  Em relação à forma, os 

agentes cariocas promoveram intervenções 

que geravam a valorização da singularidade de 

cada lugar, dos centros de bairro e da identi-

dade local. Promoveu-se, então, uma imagem 

de cidade baseada na diversidade cultural do 

carioca, com um ideal de ordem baseada na 

animação sociocultural, como reivindicado pe-

los planejadores catalães.
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Esses resultados colocam em evidência 

como a apropriação de cada modelo é resul-

tado dos diálogos entre os agentes globais e 

locais, nos quais se articulam as diversas es-

calas em cada contexto urbano. A apropria-

ção dos modelos está mediada por fatores 

políticos, físicos, sociais e históricos, os quais 

contribuem na construção de formas de clas-

sificação e entendimento da realidade pelos 

agentes políticos locais. Cabe a outras pes-

quisas elucidar os arranjos entre os governos 

e a cidadania que permitiram a legitimação 

desses projetos e suas transformações no 

marco de uma concorrência e negociação per-

manente das relações de poder. Pode-se dizer 

então que as escalas constituem marcos de 

interpretação e de ação social e espacialmen-

te construídos. 

Notas

(1)  Nas duas cidades esses setores a  ngiram valores superiores a 30%. Em Bogotá, entre 1995 e 
2005, representaram em média de 49% do total e, no Rio de Janeiro, entre 1991 e 2008, 37%.

(2)  No caso do Rio de Janeiro, foi empregada uma curva de tendência com uma média móvel de 4 
para atenuar os grandes contrastes nos dados para os setores de governo e outros. 

(3)  Não foram incluídos os dados relativos aos parques urbanos visto que não se dispunha de 
uma série razoável para comparação. Lamentavelmente também não foram obtidos dados 
correspondentes aos períodos anteriores, os quais teriam permi  do construir uma série mais 
completa.

(4)  Esta ferramenta estabelece uma super  cie uniforme para cada ponto, um raio circular de busca 
ao qual se sobrepõem os pontos situados mais próximos ao centro. Assim, os lugares mais 
concentrados aparecem em uma cor mais escura (ARCGIS, 2011)

(5)  A análise de vizinhança calcula um índice de proximidade a par  r da distância média entre as 
en  dades e realiza provas Z de diferença de proporções. Empregamos um índice de distância 
de Manha  an que, diferente da distância euclidiana, leva em consideração a confi guração em 
blocos da cidade e mede a relação entre dois pontos situados ao longo de eixos e ângulos retos 
(2011). Embora o Rio de Janeiro não apresente uma forma regular em “tabuleiro xadrez”, os 
bairros tendem se agrupar mais em blocos do que em linhas retas. 
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Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Departamento de 
Sociologia. Belo Horizonte/MG, Brasil.
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(6)  A partir de uma análise estatística de vizinhança estabelecemos que existe um nível de 
aglomeração de pontos com um nível de signifi cância de 0,005. A distância média esperada é de 
0,82 e o valor Z foi de -2,32 de desvio padrão. 

(7)  A partir da análise estatística de vizinhança espacial, podemos assinalar que há um nível de 
aglomeração de pontos, com um nível de signifi cância de 0,005. A distância média esperada é 
de 0,71 e o valor Z foi de -6,65 desvio padrão

(8)  Bogotá é cons  tuída por 20 localidades, ou divisões de ordenamento polí  co e administra  vo 
que fazem parte do processo de descentralização urbana. 

(9)  Para distinguir os padrões espaciais no período de estudo, empregamos as estatísticas de 
densidade populacional correspondentes ao censo de 2000 no Rio de Janeiro e de 1993 de 
Bogotá.

(10) Comunicação pessoal concedida por Célio Pereira da Silva, funcionário da Secretaria de Obras 
Públicas, Coordenador do projeto Rio Urbe em setembro de 2009, no Rio de Janeiro.

(11) O Taller foi criado pelo Decreto Distrital nº 324, de 1992, no período do prefeito Jaime Castro 
para defi nir as diretrizes para a produção, gestão e preservação do espaço público (1992). Em 
1999, suas funções são assumidas pelo IDU e pela Defensoría del Espacio Público.
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Determinantes da participação
e dos rendimentos dos jovens

no mercado de trabalho: o caso
da Região Metropolitana de Recife

Determinants of young people’s participation and income
in the labor market: the case of the Metropolitan Area of Recife
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João Eustáquio de Lima

Abstract
This article analyzes the determinants of the 
entrance of young people from the Metropolitan 
Area of Recife in the labor market, as well as the 
determinants of the income received by those 
who work. An equation was estimated using 
the procedure proposed by Heckman for sample 
selectivity, using data from PNAD (2012). The 
results show that being male and the head of 
the family, being a major, and having a higher 
level of schooling positively affect the young 
adult’s decision to enter the labor market. As for 
the determination of income, being male, white 
and having a higher level of schooling make the 
income be higher. Therefore, investing in young 
people’s education and in their access to it is 
an indispensable step towards reducing social 
disparities in the Metropolitan Area of Recife.

Keywords: young people; labor market; income; 
education; development.

Resumo
O presente artigo buscou analisar os determinan-

tes da inserção dos jovens da Região Metropo-

litana de Recife (RMR) no mercado de trabalho, 

bem como os determinantes dos rendimentos 

daqueles que trabalham. Para tanto, foi estima-

da uma equação utilizando o procedimento de 

Heckman  com dados da PNAD de 2012. Os resul-

tados mostram que ser do sexo masculino e chefe 

da família, maior idade e a escolaridade afetam 

positivamente a decisão do jovem de entrar no 

mercado de trabalho. Para os rendimentos, ser 

do sexo masculi no, branco e maior escolaridade 

faz com que esses sejam maiores. Assim sendo, 

investir na educação e nas condições de acesso à 

mesma é um passo indispensável rumo à redução 

das disparidades sociais da Região Metropolitana 

de Recife.

Palavras-chave: jovens; mercado de trabalho; ren-

dimentos; educação; desenvolvimento.
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Introdução

A participação dos jovens no mercado de tra-

balho é bastante discutida por pesquisadores e 

formuladores de políticas públicas. A importân-

cia desse tema reside nas implicações de come-

çar a trabalhar na vida dos jovens e suas famí-

lias. Como em muitos casos trabalho e estudo 

são atividades de difícil conciliação, muitos 

jovens trabalhadores optam por abandonar os 

estudos, o que no longo prazo pode significar 

redução drástica das oportunidades de desen-

volvimento econômico e social desses. 

A juventude do Brasil é trabalhadora, e 

suas taxas de participação no mercado de tra-

balho são relativamente altas. Também é eleva-

da a parcela daqueles que buscam conciliar os 

estudos e o trabalho ou que transitam de uma 

situação a outra (ONU BR, 2014). De acordo 

com Mesquita (2011), é comum que os jovens 

brasileiros ingressem cedo no mercado de tra-

balho. Tal fato, muitas vezes, pode acarretar em 

abandono dos estudos. 

Silva e Oliveira (2007) afirmam que uma 

parcela dos jovens é poupada da inserção no 

mercado de trabalho por estar na escola. Outra 

parcela já está inserida no mercado de traba-

lho e tem que conciliar educação e trabalho. 

Por fim, existem ainda muitos jovens que 

abandonam os estudos para trabalhar, o que 

compromete o processo de formação e tam-

bém de capacitação profissional.

Saraví (2009) argumenta que a renda 

familiar e as condições do lar de origem dos 

jovens influenciam no seu desempenho es-

colar e no acesso ao ensino médio. Para os 

jovens dos estratos sociais mais elevados, 

a conclusão do ensino médio é de grande 

importância e é estimulada pela família. Po-

rém, para os jovens de menor renda, a escola, 

particularmente  o ensino médio e superior, se 

torna menos importante. 

Assim, o que se observa é que, no caso 

de famílias com estrato de renda mais baixo, 

a inserção precoce do jovem no trabalho, ao 

acarretar abandono dos estudos, pode signifi-

car manutenção do nível de pobreza da família.

Segundo a OIT (2009), muitos jovens 

brasileiros ingressam no mercado de trabalho 

por necessidade econômica de suas famílias. 

Por outro lado, esse estudo também indica 

que há jovens que ingressam no mercado de 

trabalho por desejarem autonomia, indepen-

dência financeira, além de crescimento profis-

sional e pessoal.

Porém, ao decidir entrar no mercado de 

trabalho os jovens encontram muitos empeci-

lhos, tanto para conseguir o primeiro emprego 

quanto para mudar de ocupação. De acordo 

com Mesquita (2011), em muitos casos, esses 

acabam por ocupar os piores postos de traba-

lho. Entre as exigências do mercado de traba-

lho para contratação está a formação escolar 

e profissional, bem como a experiência adqui-

rida em outros postos de trabalho. No caso dos 

jovens, essas duas exigências são difíceis de 

atender, visto que estão passando por um pro-

cesso de formação escolar e profissional, e têm 

pouca ou nenhuma experiência profissional.

Logo, é de se esperar que os jovens, ao 

optarem por trabalhar, se deparem com salá-

rios relativamente baixos e colocações em pos-

tos de trabalho inferiores. Sendo assim, torna-

-se importante compreender os motivos que 

levam os jovens a optar por trabalhar, além de 

verificar os fatores que afetam o nível de rendi-

mento dos jovens que optam por fazê-lo. Com 
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isso, é possível determinar em quais frentes 

atuar para possibilitar aos mesmos melhores 

oportunidades de crescimento.

Trabalho juvenil, educação 
e desenvolvimento 
socioeconômico

De acordo com Barros et al. (2012), a susten-

tabilidade do desenvolvimento socioeconômico 

está diretamente associada à agilidade e à con-

tinuidade do processo de expansão da educa-

ção. Maior educação aumenta a produtividade 

do trabalho, contribuindo para o crescimento 

econômico, elevação de salários e redução da 

pobreza. Assim, a educação serve de instru-

mento de mobilidade social.

Desenvolver a região Nordeste e reduzir 

as desigualdades econômicas e sociais, bem 

como eliminar a pobreza sempre foram pontos 

presentes nas pautas dos formuladores de po-

líticas públicas. Assim sendo, para obter êxito 

nas políticas de desenvolvimento do Nordes-

te (e outras regiões), proporcionar aos jovens 

oportunidades de se educarem mais se torna 

imprescindível. Porém, muitas vezes a necessi-

dade de trabalhar faz com que esses não pos-

sam de dedicar aos estudos.

Devido à importância da educação para 

o crescimento pessoal e desenvolvimento re-

gional, e da existência de um trade off entre 

trabalhar e estudar para muitos jovens, torna-

-se importante verificar quais os fatores mais 

importantes na decisão dos jovens de entrar 

no mercado de trabalho. Optou-se por analisar  

a região Nordeste, devido a suas grandes dis-

paridades econômicas e elevados índices de 

pobreza.  Mais especificamente, foi objeto des-

se estudo a Região Metropolitana de Recife 

(RMR), por sua grande expressão na região 

Nordeste e no cenário nacional.

A RMR foi institucionalizada em 1973 e, 

de acordo com dados do Censo de 2010, é o 

maior aglomerado urbano do Nordeste e a 5ª 

região mais populosa do Brasil. Tem a maior 

parte do PIB estadual (65,1%), além de 42% 

da população de Pernambuco. Desse total, 

97,26% dos habitantes são residentes da zona 

urbana e 2,74% moram na zona rural (Bitoun 

et al., 2012).

De acordo com dados da Pesquisa Nacio-

nal por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2012, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), cerca de 45% dos jovens 

entrevistados da RMR, entre 16 e 25 anos, tra-

balharam na semana em que a pesquisa foi rea-

lizada,1 como é possível observar na Figura 1. 

A Tabela 1 mostra a posição na ocupa-

ção dos jovens da região. É possível observar 

que a grande maioria dos jovens que estavam 

trabalhando (83,59%) era de funcionários 

(empregados).

Assim sendo, é possível concluir que 

uma grande parte dos jovens da Região Me-

tropolitana de Recife optou por trabalhar, o 

que torna importante estudar a questão para 

a referida região. Portanto, o presente artigo 

busca verificar quais são os determinantes da 

participação dos jovens no mercado de traba-

lho na RMR e identificar quais são os fatores 

que determinam o nível salarial recebido por 

esses jovens trabalhadores.
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Figura 1 – Percentual de jovens trabalhando
na Região Metropolitana de Recife em 2012

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD.

trabalhou

não trabalhou

Posição na ocupação %

Empregado

Trabalhador doméstico

Conta própria

Empregador

Trabalhador não remunerado membro da unidade domiciliar

Outro trabalhador não remunerado

Trabalhador na construção para o próprio uso

83,59

4,1

10,55

0,49

0,88

0,2

0,2

Tabela 1 – Posição na ocupação dos jovens da RMR
que estavam trabalhando em 2012

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD.
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Referencial teórico

De acordo com Scorzafave e Menezes-Filho 

(2001), a decisão de participação no mercado 

de trabalho está ligada à oferta de trabalho. 

Com base na teoria neoclássica da oferta de 

trabalho, o indivíduo deseja maximizar sua uti-

lidade com o consumo de bens e horas de lazer, 

sujeito à renda não oriunda do trabalho, preço 

dos bens, preço do lazer e tempo disponível. 

Ainda segundo os autores, dado esse 

problema de maximização, conclui-se que a Ta-

xa Marginal de Substituição (TMS) entre consu-

mo de bens e horas de lazer pode ser entendida 

como o salário de reserva do indivíduo, ou seja, 

quanto esse requer de remuneração adicional 

para perder uma hora de lazer. Assim, pode-se 

definir que o indivíduo participará da força de 

trabalho sempre que o salário de mercado re-

lativo (preço do lazer/preço dos bens) exceder 

seu salário de reserva (TMS).

No caso dos jovens, outros fatores são 

considerados ao tomar a decisão de trabalhar. 

Souza et al. (2011) assinalam a renda familiar 

como um determinante. Espera-se que com 

rendas mais altas, a pressão para o jovem 

iniciar uma atividade profissional seja menor. 

Altonji  et al. (2012) apontam a escolarida-

de dos pais como fator importante. Pais com 

maior escolaridade tendem a valorizar mais os 

estudos, incentivando o jovem a dedicar mais 

tempo a essa atividade. Outra variável, de 

acordo com Basu e Van (1998), seria o tama-

nho da família. Famílias mais numerosas ten-

dem a necessitar do trabalho do jovem para 

complementar a renda.

Outros fatores como idade, sexo, estado 

civil, se há ou não crianças (que não geram 

renda) na família e escolaridade são aspectos 

importantes para o ingresso do jovem no mer-

cado de trabalho. Idade, ser do sexo masculino, 

ser casado(a) e ter crianças dependentes na 

família afetaria positivamente a probabilidade 

de estar trabalhando, visto que a necessidade 

e as pressões para contribuir com a renda fami-

liar aumentam. A escolaridade também afetaria 

positivamente. Farber e Gibbons (1996) afir-

mam que, quanto maior a escolaridade, maior 

seria a probabilidade de o jovem trabalhar de-

vido a probabilidade de empregos com salários 

mais altos.

Com relação à determinação dos rendi-

mentos do trabalhador, baseia-se na teoria do 

capital humano. Mincer (1974) estudou os im-

pactos do capital humano sobre os rendimen-

tos, buscando a correlação entre o investimen-

to na formação do trabalhador e a distribuição 

da renda. Seu trabalho visou medir o impacto 

do incremento de um ano de estudo sobre o 

salário. O autor concluiu que a produtividade 

e, por conseguinte, as diferenças de rendimen-

tos entre os indivíduos estariam positivamente 

relacionadas ao volume do investimento em 

capital humano de cada um.

Lima (1980) também afirma que o rendi-

mento de um indivíduo está ligado ao capital 

humano, que seria fruto do investimento, es-

pecialmente em educação, dos anos de expe-

riência e das diferentes habilidades cognitivas 

e características pessoais dos indivíduos. Assim, 

haveria diferenças na qualidade da mão de 

obra de cada um. No caso dos jovens, conside-

rar a experiência não faz sentido, visto que os 

mesmos têm pouca ou nenhuma.

Becker (1971) apronta para a discrimina-

ção no mercado de trabalho, no que tange a 

características que não afetam a produtividade 

do trabalhador. A discriminação gera salários 
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desiguais e tratamento diferenciado relaciona-

do a fatores não produtivos, como sexo e raça.

Coelho e Corseuil (2002) apontam como fator 

importante também a região na qual os tra-

balhadores estão inseridos, uma vez que eco-

nomias com maior nível de desenvolvimento 

tendem a possibilitar uma maior remuneração 

para o trabalho.

Diversos estudos buscaram analisar os 

determinantes de rendimentos dos trabalhado-

res de diversas características deferentes, como 

os de Langoni (1973), Suliano e Siqueira (2012) 

e Leone e Baltar (2013).

Langoni (1973) estimou seu modelo 

com equações log-lineares utilizando como 

variáveis explicativas a educação, idade, sexo, 

atividade e região de residência. O autor con-

siderava que a educação é fortemente correla-

cionada com a renda.

Suliano e Siqueira (2012) estimaram 

uma equação de salários para as regiões Su-

deste e Nordeste do Brasil, para os anos de 

2001 a 2006, e as evidências mostraram que 

o retorno da escolaridade se mantém em pa-

tamares elevados.

Leone e Baltar (2013) analisam a di-

versidade de rendimentos do trabalho, exa-

minando a contribuição das diferenças de 

escolaridade, sexo e posição na ocupação. Os 

autores concluíram que as diferenças de rendi-

mento por sexo, embora continuem bastante 

grandes, diminuíram.

Metodologia

Para analisar a decisão dos jovens da re-

gião metropolitana de Recife no mercado 

de trabalho, bem como a determinação dos 

rendimento s desses jovens trabalhadores, foi 

utilizado o Modelo de Seleção Amostral.

De acordo com Verbeek (2000), o modelo 

busca estimar duas equações, uma para definir 

a participação do indivíduo no evento e a outra 

para determinar o nível de uma variável rela-

cionada à decisão.

No presente artigo, a primeira equação 

define se o jovem participa ou não do mercado 

de trabalho, enquanto a segunda determina o 

nível de rendimentos dos jovens.

O procedimento, em dois estágios, foi 

proposto por Heckman.2 Baseando-se em 

Schlindwein e Kassouf (2006), no primeiro es-

tágio estima-se um modelo Probit cuja variável 

dependente é 1 se o jovem estava trabalhando 

no período de referência e zero caso contrário.

T = 0 + 1esc + 2idade + 3branco 
+ 4sexo + 5casado + 6rendafam 
+  7tamanhofam +  8menores  + 
9escpais + 10trenda + 11referencia + 
12trabalhochefe + 

(1)

em que T = 1, se o jovem trabalhou e 0, caso 

contrário (somente trabalho remunerado); esc 

é a escolaridade do jovem em anos de estudo; 

idade é a idade do jovem em anos; branco é 

uma dummy igual a 1 caso o jovem seja bran-

co, 0 caso contrário; sexo é uma dummy igual a 

1 caso sexo masculino, 0 caso contrário; casado 

é uma dummy igual a 1 caso o jovem seja ca-

sado, 0 caso contrário; rendafam é a renda da 

família em reais sem a renda do jovem; tama-
nhofam é o número de pessoas da família; me-
nores é o número de pessoas com menos de 14 

anos pertencentes à unidade familiar, escpais é 

a escolaridade dos pais em anos; trenda  é uma  
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dummy  que  indica  se  o  jovem tem algum  

tipo  de  renda  que  não  seja  proveniente  

de  trabalho,  como  juros, pensões, previdência, 

doação ou programas de transferência de ren-

da, e é igual a 1 caso receba, 0 caso contrário; 

referência é uma dummy igual a 1 se o jovem 

é a pessoa de referência da família, 0 caso con-

trário; trabalhochefe é uma dummy igual a 1 se 

o chefe de família trabalha e 0 caso contrário; 

é o termo de erro.

No segundo estágio, estima-se a equa-

ções de rendimentos que pode ser expressa da 

seguinte forma:

InW = 0 + 1esc + 2sexo + 3idade + 
4branco + 5setorprim + 6setorsec + 
7setorter + 8RIM + µ
                                                                                                                                         (2)

em que lnW é o logaritmo do rendimento do 

indivíduo; esc, sexo, idade e branco são as 

mesmas do primeiro estágio; setorprim é uma 

dummy igual a 1 caso o jovem trabalhe no se-

tor primário, 0 caso contrário; setorsec é uma 

dummy igual a 1 caso o jovem trabalhe no 

setor secundário, 0 caso contrário; setorter é 

uma dummy igual a 1 caso o jovem trabalhe 

no setor terciário, 0 caso contrário; RIM é razão 

inversa de Mills, gerada pela regressão probit 
no primeiro estágio; µ é o termo de erro.

A razão inversa de Mills é uma variável 

gerada pelo próprio modelo com o intuito de 

corrigir o viés de seleção amostral.

Posteriormente são calculados os efeitos 

marginais para verificar o efeito de cada variá-

vel explicativa sobre cada variável dependente.

Os dados utilizados nesse artigo são 

oriundos da PNAD 2012, realizada pelo IBGE.  

Considerou-se como jovens os indivíduos entre  

16 e 25 anos de idade. Tal corte etário foi 

escolhido  pois: 1) o corte inferior, 16 anos, é a 

idade legal em que o jovem pode trabalhar no 

Brasil; 2) o corte superior é uma idade de tran-

sição para o jovem. Grande parte dos que opta-

ram por fazer um curso superior já concluíram 

ou o farão em breve, assim, aqueles que não 

trabalham vão procurar um emprego e os que 

já trabalharam podem buscar um emprego me-

lhor; e 3) essa faixa etária é de grande vulnera-

bilidade no que tange o desemprego, devido à 

pouca experiência.

Como a PNAD é delineada como uma 

amostragem complexa, a estimação do modelo 

de seleção amostral foi realizada por meio do 

método de Pseudo Máxima Verossimilhança, 

que tende a gerar resultados mais consisten-

tes. O software utilizado para a estimação foi 

o Stata 11.

Resultados e discussão

A Tabela 2 contém os resultados para a equa-

ção de participação no mercado de trabalho.

As variáveis escolaridade, idade, sexo 

e referência foram significativas e com sinal 

positivo, conforme esperado. Um ano a mais 

de escolaridade e idade aumentam, respec-

tivamente, em 2,3 pontos percentuais (pp) 

e 6,55pp a probabilidade de o jovem traba-

lhar. Maior escolaridade eleva as chances 

de conseguir uma melhor colocação, já ser 

mais velho faz com que uma maior respon-

sabilidade recaia sobre o jovem. Ser do sexo 

masculino e ser a pessoa de referência da fa-

mília aumentam, respectivamente, 23,03pp e 

16,99pp. Ambos afetam também a pressão 
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para contribuir  com a renda familiar. Se for a 

pessoa de referência, a necessidade de traba-

lhar é ainda maior.

Analogamente, as variáveis trenda, ren-

dafam e escpais também foram significativas 

e com sinal negativo, como se previa. O jo-

vem receber transferência de renda reduz em 

11,85pp a probabilidade de o mesmo traba-

lhar, visto que a necessidade de auferir renda 

de outra fonte diminui. O aumento de uma 

unidade na renda da família gera uma queda 

de 1,40pp nessa probabilidade, assim como a 

escolaridade dos pais a reduz em 1,04pp por 

ano de estudo. Famílias com rendas mais altas 

podem dar suporte financeiro aos estudos do 

jovem, bem como pais com maior escolaridade 

tendem dar maior importância aos estudos. 

A regressão é estatisticamente significa-

tiva, conforme o teste F. A probabilidade de o 

jovem estar trabalhando (remunerado) é, em 

média, 39,21%.

A Tabela 3 apresenta os resultados do 

modelo de determinação dos rendimentos 

dos jovens.

Variável Coefi ciente Erro padrão Efeito Marginal Médio

Escolaridade

Idade 

Branco

Sexo

Casado

Referência

Trenda

Rendafam

Menores

Tamanhofam

Escpais

Trabalhochefe

Constante

0,0601***

0,1704***

0,0843ns

0,6089***

0,2607ns

0,4308***

- 0,3262*

- 0,0364**

- 0,0912ns

0,0279ns

- 0,0271***

0,0903ns

- 4,5168***

0,0123

0,0122

0,0740

0,0683

0,1839

0,1467

0,1968

0,0144

0,0794

0,0243

0,0081

0,0697

0,2766

0,0230***

0,0655***

0,0231ns

0,2303***

0,1026ns

0,1699***

- 0,1185*

- 0,0140**

- 0,0348ns

0,0107ns

-0,0104***

0,0346ns

–

Estatística F 18,40***

Y=1 0,3921

Tabela 2 – Probabilidade do jovem da RMR estar trabalhando em 2012

*** signifi cativo no nível de 1%; ** signifi cativo a 5%; * signifi cativo a 10%;  ns não signifi cativo.

Fonte: Resultados da pesquisa.
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As variáveis idade, escolaridade, branco 

e sexo foram positivas, conforme se esperava, 

e estatisticamente significativas. Um ano a 

mais de idade e escolaridade aumentam, res-

pectivamente, 5,10pp e 4,45pp o rendimento 

médio do jovem, refletindo a elevação do ca-

pital humano. Ser branco aumenta em 5,55pp, 

assim como ser do sexo masculino aumenta em 

10,93pp, comprovando que ainda ocorre dife-

renciação de gênero e raça nos rendimentos 

dos jovens da RMR.

Setorprim e setorter também foram 

significativas. O sinal também foi o espera-

do, visto  que os setores primário e terciário 

tendem a oferecer uma média salarial menor 

que a do setor secundário. Adicionalmente, a 

média salarial  do setor primário tende a ser 

menor que a o terciário, como confirma a mag-

nitude dos efeitos: trabalhar no setor primário 

reduz, em média, 46,69pp o rendimento do jo-

vem, enquanto no setor terciário essa redução 

é de 12,27pp.

Hoffmann (2001) mostra que os salários 

na agricultura tendem a ser menores do que 

nos setores secundário e terciário da economia 

brasileira. De acordo com Medeiros (2011), o 

setor terciário setor sempre foi caracterizado 

por ter trabalhadores pouco produtivos e pagar 

salários baixos, comparando ao setor secundá-

rio. Isso não é necessariamente verdade para 

todos os subsetores, porém é possível verificar 

em vários deles. 

Variável Coefi ciente Erro padrão Efeito Marginal Médio

Idade

Escolaridade

Branco

Sexo

SetorPrim

SetorSec

SetorTer

Constante

0,1086***

0,0647***

0,1038**

0,3146***

- 0,4669**

- 0,0318ns

- 0,1227***

- 2,0819***

0,0141

0,0089

0,0479

0,0516

0,1893

0,0526

0,0402

0,4139

0,0510***

0,0445***

0,0755**

0,1093***

- 0,4669***

- 0,0318ns

- 0,1227***

–

Estatística F 18,40***

 0,4876 0,0769

 0,7972 0,0635

Tabela 3 – Determinantes dos rendimentos dos jovens da RMR em 2012

*** signifi cativo no nível de 1%; ** signifi cativo a 5%; * signifi cativo a 10%;  ns não signifi cativo.
Fonte: Resultados da pesquisa.
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 e  foram estatisticamente significati-

vos, indicando que realmente há problema de 

viés de seleção amostral () e correlação re-

levante entre os erros das duas equações (), 

justificando o procedimento realizado.

Por fim, e equação possui significância 

global, visto que a estatística F foi significativa.

Conclusões

A participação dos jovens no mercado de tra-

balho é um assunto amplamente discutido em 

virtude de suas consequências para o futuro dos 

mesmos e para o desenvolvimento regional.

Apesar de, em muitos casos, a participa-

ção no mercado de trabalho se mostrar um em-

pecilho aos estudos, foi possível observar que 

uma grande parcela dos jovens brasileiros e da 

RMR opta por trabalhar. Tal fato, se acarretar 

em abandono da educação, pode constituir um 

obstáculo ao crescimento do jovem e ao desen-

volvimento da região.

O modelo mostrou que, para os jovens da 

RMR, os fatores que influenciam positivamen-

te na probabilidade de o jovem trabalhar são 

a idade, ser do sexo masculino e ser a pessoa 

de referência da família. Tais fatores trazem 

uma necessidade de maior responsabilidade do 

jovem, visto que esse se torna o provedor da 

família. Outro fator que afeta positivamente é 

a escolaridade. Isso ocorre porque uma maior 

escolaridade aumenta a empregabilidade desse 

jovem, por ser mais qualificado.

Receber transferência de renda se mos-

trou o fator que mais influencia negativamente 

a decisão de trabalhar, visto que essa renda 

proveniente de outra fonte reduziria a necessi-

dade do salário. Tal fato mostra a importância 

dos programas de transferência de renda para 

mudar a realidade dos jovens de baixa renda. 

Sem a necessidade de trabalhar, os mesmo 

podem se dedicar à sua formação e assim, 

no futuro, conseguir melhores colocações no 

mercado de trabalho. A escolaridade dos pais 

e a renda familiar também foram fatores de 

influên cia negativa.

Quanto à determinação dos rendimen-

tos, os fatores que influenciam positivamente 

são a idade, escolaridade, ser branco e do sexo 

masculino, o que mostra que mulheres e não 

brancos tendem a ocupar cargos com salários 

mais baixos. Vale ressaltar a importância da es-

colaridade na determinação dos rendimentos, 

visto que cada ano a mais de formação escolar 

aumenta o rendimento médio em 4,45pp. Isso 

corrobora a importância da educação na redu-

ção da pobreza, bem como comprova a teoria 

do capital humano.

Trabalhar no setor primário e terciário 

também se mostrou expressivo na determina-

ção dos rendimentos, visto que os salários nes-

ses setores tendem a ser menores na RMR.

Assim sendo, como os jovens participa-

rem do mercado de trabalho é uma realidade, 

cabe ao poder público dar condições para que 

esses, mesmo trabalhando, continuem os es-

tudos para garantir melhores oportunidades 

futuras. Esse é um caminho para melhoria da 

qualidade de vida da população e crescimento 

econômico da região.

Por fim, investir na educação e nas con-

dições de acesso e permanência dos jovens na 

mesma é um passo indispensável rumo à redu-

ção das disparidades sociais da RMR.
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Notas

(1)  A pesquisa da PNAD 2012 foi realizada entre os dias 23 e 29 de setembro de 2012 (Notas técnicas, 
IBGE).

(2)  Para mais informações sobre o procedimento de Heckman, ver Hoffmann e Kassouf (2005); 
Greene (2003) ou Heckman (1979).
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La huella Adriana. Olivetti:
conexiones urbanas, sociales

y culturales entre Ivrea y Merlo*
Adriano’s path. Olivetti: urban, social and cultural

connections between Ivrea and Merlo

Francisco Sambrizzi

Abstract
Questions about labor practices in relation to 
a renewed form of community life have led 
to multiple utopian proposals and only some 
concretizations. In Ivrea, the motivations of a 
man fascinated by technique at the service of the 
human spirit continue to this day, undoubtedly 
identif ying the city with a brand : Olivet ti. 
Headquartered outside the city walls, in the 
region of Great Buenos Aires, installed in the town 
of Merlo and inaugurated in 1960, the factory 
supplied a growing market that took advantage 
of the Latin American conjuncture. This article 
investigates the role that this venture played in the 
society, and analyzes the action mechanisms that 
were used to design, execute and communicate a 
social doctrine that linked industrial production to 
the community.

Keywords: Olivetti; industry; Buenos Aires; 
urbanism; community.

Resumen
La cuestión acerca de las prácticas de trabajo 

en relación a una renovada forma de vida en 

comunidad ha dado lugar a múltiples propuestas 

utópicas y sólo algunas concreciones. En Ivrea 

las motivaciones de un hombre fascinado por la 

técnica al servicio del espíritu humano continúa 

hoy como referente indiscutido identifi cando una 

ciudad con una marca: Olivetti. Su sede extramuros 

de Buenos Aires, instalada en la localidad de Merlo 

e inaugurada en 1960, abastecería a un mercado 

en crecimiento que aprovechaba coyunturas 

latinoamericanas. Se investigará el rol que este 

emprendimiento significó para la sociedad, 

analizando aquellos mecanismos de acción 

mediante los cuales se proyectó, ejecutó y comunicó 

una doctrina social sobre la producción industrial 

vinculada estrechamente a una comunidad. 

Palabras clave: Olivetti; industria; Buenos Aires; 

urbanismo; comunidad.
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Y el mundo marcha hacia días más radiantes y dichosos, pero con una sola 
condición: que las inmensas fuerzas materiales puestas hoy a disposición 
del hombre sean dirigidas hacia finalidades, hacia metas espirituales.

Adriano Olivetti (1962)

Introducción

La cuestión acerca de las prácticas de trabajo 

en relación a una renovada forma de vida en 

comunidad ha dado lugar a una multiplicidad 

de propuestas y sólo algunas concreciones. Ya 

en  Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX 

se habían destacado los llamados utópicos 

socialistas (Robert Owen, Charles Fourier, 

Ethiene Cabet) con sus ideas de organización 

que integraban sociedad, trabajo y propiedad. 

En oposición a los modelos progresistas, 

el urbanismo de corriente culturalista1 ha 

debatido acerca de proyectos de objetivos 

humanistas, compactos y plurifuncionales 

cuyo mayor referente fue la garden city de 

Ebenezer Howard de 1898, surgida como 

respuesta descentralizadora frente al impacto 

de la revolución industrial sobre el territorio y 

su presión expansiva hacia los suburbios.2 Ya 

entrado el siglo XX y en el contexto de la gran 

metrópoli, el sociólogo estadounidense, Lewis 

Mumford (1934 y 1938), retomaría y ampliaría 

estos temas con una mirada multidisciplinar 

que imaginaba el futuro de la civilización en su 

integración de planeamiento, cultura y técnica.

Por ese entonces, en Ivrea, provincia italiana 

de Turín, las motivaciones de un hombre 

fascinado por la técnica al servicio del 

espíritu humano continúa hoy como referente 

indiscutido identificando una ciudad con una 

marca: Olivetti.

Adriano Olivetti concibió su proyecto 

de desarrollo industrial acompañado de 

un paradigmático planeamiento social y 

urbano. Continuó y amplió el emprendimiento 

familiar hasta transformarlo en una icónica 

organización de la eficiencia productiva. Su 

visión de la fábrica como establecimiento 

modelo al servicio de la comunidad, como 

potenciadora de las virtudes y prácticas 

humanas derivó en una comprometida 

política laboral y de vivienda en relación a 

instalaciones sociales, culturales y de trabajo. 

Abogando siempre por la imperiosa necesidad 

de planificación en un país desbordado 

por la vorágine del crecimiento edilicio de 

la posguerra, se observará con agrado su 

activa participación en institutos y proyectos 

de planeamiento urbano y de vivienda. Sus 

escritos, sus proyectos editoriales e incluso su 

actividad política cristalizada en la fundación 

del Movimento Comunità no hacen más que 

direccionarlo hacia el mismo objetivo. La 

demostración de interés por la arquitectura, 

con encargos edilicios a referentes italianos 

y una devoción especial por la figura de F. L. 

Wright configuran aún más compleja esta 

enorme personalidad.

Mientras tanto Olivetti crecía y se 

expandía. La fábrica de Ivrea se ampliaba y 

nuevas sedes dentro y fuera del país aparecían 
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en escena sellando el carácter de la empresa, 

convertida ya en una multinacional que 

incorporaba a la estadounidense Underwood 
y contr ibuía mediante la exigencia de 

perfección a condensar el imaginario de 

excelencia del diseño italiano. Un diseño que 

adquiría por entonces una férrea voluntad de 

comunicación y visibilidad en el encuentro de 

la síntesis entre los productos industriales, 

la publicidad gráfica y la búsqueda de una 

arquitectura adecuada para el proceso del 

trabajo que abarcaba desde la fabricación 

hasta la exposición de los productos.

Latinoamérica no fue la excepción. 

Ya comenzada la década de 1960, y poco 

después de la prematura muerte de Adriano, 

se inauguraron fábricas en México, San Pablo 

y Buenos Aires. Ésta última fue instalada en 

la localidad suburbana de Merlo3 mientras las 

oficinas centrales ocupaban varios pisos del 

flamante edificio Brunetta en la ciudad porteña.

El debate acerca de la expansión 

ilimitada de la ciudad sobre el territorio ya 

se había instalado en Argentina a partir de 

la década de 1930 influenciando la posterior 

acción desdoblada de planeamiento urbano y 

suburbano-rural durante el peronismo (Ballent, 

2005). Resultará por lo tanto llamativo que el 

emprendimiento fabril se sitúe en una localidad 

correspondiente a la grilla de dispersión 

suburbana de Buenos Aires ante la cual el 

modelo inglés de ciudad jardín admirado por 

Adriano vendría a alzarse como alternativa 

(Gorelik, 2010). Incluso la materialización del 

grupo de viviendas para trabajadores será 

concebida como un proyecto ex nihilo en una 

manzana aislada de esa grilla.

En cuanto a la producción industrial 

en Argentina el presente trabajo se sitúa en 

medio de un complejo contexto de relaciones 

y tensiones entre pensamiento, empresa y 

políticas de Estado que sólo en ocasiones 

lograron aunarse en una dirección común (De 

Ponti, 2011; Crispiani, 2011). Si bien habrá que 

indagar en las medidas del gobierno peronista 

(1946-1955) que alentaron la radicación 

de capitales italianos, el período de mayor 

importancia en cuanto a la actividad de Olivetti 

pertenece al de un momento de "péndulo 

económico" donde el estado oscilaba entre el 

fomento de políticas desarrollistas y liberales, 

lidiando con intereses contrapuestos de 

corporaciones empresariales, grupos sindicales, 

facciones militares, un peronismo proscripto y 

los primeros indicios de insurgencia terrorista 

(Míguez, 2015).

Se investigará aquí el  rol  que el 

emprendimiento de Merlo significó para la 

sociedad. El enfoque será puesto en objetivos 

y motivaciones más allá del hecho concreto 

de abastecer un mercado en crecimiento que 

aprovechaba coyunturas económicas – la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

y la llamada "industrialización sustitutiva de 

importaciones" (Halperin, 2008). Será de interés 

vislumbrar tentativas de concreción de los roles 

sociales y urbanos que se hallaban ya vigentes 

en la sede matriz. Se analizarán aquellos 

mecanismos de acción mediante los cuales 

se proyectaron, ejecutaron y comunicaron 

iniciativas residenciales y de equipamiento, 

actividades culturales y educacionales; la 

construcción, en fin, de un medio ambiente 

en torno al desarrollo de una propuesta 

unificadora de eficacia productiva y diseño. 

Un modelo urbano regional y pragmático 

planificado y decantado en Ivrea intentará ser 

trasladado a sitios donde razones económicas 
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aconsejan asentamientos industriales. La 

búsqueda consistirá en descubrir hasta qué 

punto es posible reproducir, fuera de su 

lugar de origen, los objetivos sociales de una 

empresa multinacional de reconocida identidad 

por sus logros de integración entre técnica y 

cultura, analizando en particular su alcance y 

contexto en el proyecto ejecutado en Merlo. 

Se perseguirán de esta manera los rastros, 

la "huella adriana" de iniciativas lejanas en 

el espacio y en ausencia de su ideólogo ya 

fallecido ¿Cuál será la posibilidad de éxito? ¿Es 

acaso un sistema susceptible de ser exportado 

y repetido? ¿Qué condicionantes o alteraciones 

locales serán relevantes a evaluar? ¿Cuál fue 

en definitiva el destino de estas utopías?

La investigación se estructurará en 

dos partes; en primer lugar se buscarán 

las ideas, antecedentes y referentes que 

forjaron la comunidad de Adriano Olivetti. 

Su legado escrito y edilicio será analizado 

como portavoz de un proceso de elaboración 

crítico regional y comunal a la vez que 

aglutinador de experiencias diversas. En 

segundo lugar, el traslado de la propuesta 

al contexto argentino obligará introducir 

algunas consideraciones sociales, políticas y 

económicas. Luego, la materialización urbana, 

social y cultural será estudiada en las distintas 

iniciativas no vinculadas direc tamente 

con los requer imientos de producción 

y comercialización. Las construcciones 

complementarias aledañas a la fábrica y 

la coordinación de acciones institucionales 

abiertas a la comunidad serán la base de 

evaluación de los objetivos planteados.

Olivetti en Ivrea

En blanco

En 1959 Edizioni di Comunità, la casa editorial 

fundada por el mismo Adriano Olivetti 

publicaba Citta dell´Uomo, una recopilación 

de diversos ensayos suyos escritos entre 1951 

y 1959. El libro expone su pensamiento y será 

una referencia fundamental en la presente 

investigación. Sus motivaciones, que oscilaban 

entre la producción industrial, el urbanismo y 

la política, se verán reflejadas en el desarrollo 

del establecimiento de Olivetti en Ivrea e 

intentarán ser aplicadas en las nuevas sedes 

realizadas durante la expansión de la empresa 

entre las décadas de 1950 y 1960.

El concepto de responsabilidad social 

empresarial, concerniente al cuidado de las 

consecuencias sociales de las decisiones 

empresariales integradas a la búsqueda de 

ganancias y optimización de recursos, se 

caracterizaba, en sus inicios a mediados del 

siglo XX, por su fuerte acento personalista 

proveniente de su fundador (Tovar e Valdes de 

la Vega, 2009). Por ese entonces, en el marco 

de la aún no institucionalización de este rol 

ante empleados, comunidad y medio ambiente, 

se suponía que "cuanto mayor el nivel de 

desarrollo, mayor será la influencia de factores 

culturales no económicos sobre la decisiones 

empresarias" (Cochran y Reina, 1965). Nada 

más cierto y aplicable al caso de Olivetti en 

Italia, donde la empresa ejerció una influencia 

notable no sólo en todas las ramas del diseño, 
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las artes y la arquitectura, sino también en la 

planificación urbana y política de un país que, 

impulsado por la exitosa reconstrucción de 

posguerra necesitaba encontrar lineamientos 

para encauzar sus acciones.

La propuesta consistirá primero en 

estudiar el marco de referencia, la base 

conceptual urbana y social sobre la cual se 

elaboraron luego las premisas que excederían 

los objetivos económicos de una empresa 

privada y eran prácticamente inéditos 

en el contexto global al momento de su 

formulación, obteniendo tal reconocimiento 

a nivel público hasta el punto de no poder 

concebir esta pequeña región italiana 

separada de esa empresa.

Pensamientos publicados

La calidad de la identidad corporativa 

y publicitaria de Olivetti es observada 

primeramente en la atención otorgada a la 

comunicación interna de la empresa: desde los 

primeros Foglio Comunicazioni interne de 1939, 

continuando con el Bolletino Interno Olivetti, 
la Rivista Olivetti, el Giornale di Fabbrica 
Olivetti y las Notizie Olivetti aparecidas en 

1952 (Associazione Archivio Storico Olivetti), 

constituyen todos documentos de relevancia 

que atestiguan la necesidad – institucional y 

personal de Adriano – por comunicar ideas 

y saberes. Las Edizioni di Comunità, iniciativa 

fundada en 1946 en reemplazo de las 

anteriores Nuove Edizioni Ivrea de 1942, fueron 

las responsables de introducir en Italia una 

gran variedad de autores multidisciplinarios 

cuyas ideas solían ir de la mano con el objetivo 

de Olivetti de formar una síntesis entre técnica 

y cultura.

El origen de sus propuestas procedería 

principalmente de los Estados Unidos, 

país al que viajó en 1925 en búsqueda de 

innovaciones industriales y del que regresó 

con una particular admiración por el fordismo 

vigente. La estrecha relación entre Italia y 

Estados Unidos a partir de la década de 1950 

había provocado un intercambio cultural de 

autores y movimientos artísticos hasta el 

momento poco difundidos entre ambos países, 

por lo que incluso en ocasiones hacen pie en 

Italia referentes europeos a través de su acción 

y divulgación estadounidense. Es así como, en 

el campo de la planificación, la urbanística y la 

arquitectura, la editorial fundada por Adriano 

tradujo textos de autores como Lewis Mumford 

(1954, 1957, 1959), Richard Neutra (1956), 

Sigfried Giedion (1954) y, ya por otras vías, 

hasta el mismo Le Corbusier (1957, 1960).

Las diversas publicaciones periódicas 

de las que Edizioni di Comunità formó parte 

proponían un alto nivel intelectual y gráfico, 

cierta apertura ideológica y una gran variedad 

temática, obteniendo pronto reconocimiento 

en amplios sectores de público. El periódico 

mensual de política y cultura Comunità, 

identificado por momentos con el partido 

político Movimento Comunità de Adriano, 

hacía su aparición en 1946 y tendría vigencia 

por casi medio siglo. Las revistas especializadas 

generaban amplitud de contenidos científicos, 

técnicos, sociales y artísticos desde Tecnica 
ed Organizzazione, periódico donde Adriano 

escribía ensayos sobre tecnología, economía 

y sociología industrial, hasta en la Rivista 
di Filosofia, relanzamiento de una iniciativa 



Francisco Sambrizzi                                                                                            

Cad. Metrop., São Paulo, v. 17, n. 34, pp. 555-584, nov 2015560

existente o la revista bimestral de arte 

internacional Sele Arte. En ocasiones Adriano 

Olivetti también participaba o apoyaba 

proyectos ya vigentes, integrándolos dentro de 

la editorial o bien solventándolos, como fue el 

caso de la revista de arquitectura Casabella-
Continuità. Dentro de este tópico existieron 

tres publicaciones de envergadura editadas 

por Olivetti: Metron – Architettura, Zodiac y 
Urbanistica.

Metron – Architettura, la revista 

internacional de arquitectura impulsada por 

Bruno Zevi y la Associazione per l'Architettura 
Organica (A.P.A.O.), rescatada y editada entre 

1950 y 1954 por Edizioni di Comunità, sería 

la encargada de difundir las obras de Frank 

Lloyd Wright en Italia (Casciato, 1999). Fue 

de hecho quien publicó en 1951 la exhibición 

Sixty Years of Living Architecture dedicada al 

casi olvidado maestro estadounidense en el 

Palazzo Strozzi de Florencia donde se expuso 

su Broadacre City. Sus postulados acerca de la 

congruencia entre arquitectura y democracia 

eran bien aceptados por el público italiano, 

especialmente por aquellos socialistas que, 

como Zevi, habían luchado recientemente en la 

Resistenza contra el régimen fascista. El mismo 

Adriano se identificaría estrechamente con 

las utopías urbanas de Wright atraído por su 

reivindicación del regionalismo: en su ensayo 

"Urbanismo y libertades locales" citaba un 

largo pasaje de When democracy Builds4 donde 

se llamaba a abandonar el "hervidero humano" 

de la metrópolis la cual se encontraba alejada 

de la escala humana; renunciar a la opresión 

de la verticalidad y buscar la "horizontalidad 

del coche, del teléfono, del telégrafo" (Olivetti, 

1956 in Olivetti, 1962, p. 72).

La revista internacional de arquitectura 

contemporánea Zodiac editada por Bruno 

A lf ier i 5 ent re 1957 y 1963, publ icada 

semestralmente por Edizioni di Comunità y 

cuyo presidente era el mismo Adriano, incluía 

obras y artículos de los reconocidos maestros 

en su idioma original,6 algunos números 

temáticos sobre países como EE.UU. (n. 8, 

1961) y España (n. 15, 1965) y algunas rarezas 

como la aparición en el número 5 de 1959 

de una declaración de Le Corbusier sobre la 

muerte de Frank Lloyd Wright. 

En 1949 Adriano Olivet ti  f inanció 

el resurgimiento de la revista trimestral 

Urbanistica, el órgano oficial del Istituto 

Nazionale di Urbanistica, del cual fue 

presidente (1950-1960) y director de la 

revista (1949-1952) donde escribiría sobre 

p laneamiento  urbano.7 Trans fo rmada 

inmediatamente en un destacado referente 

internacional, se publicaron ensayos y 

p lani f icac iones locales  y  ex t ranjeros , 

comportándose también como divulgador 

del regionalismo anglosajón ejemplificado en 

los proyectos confeccionados por la Regional 
Planning Association of America (RPAA) 8 y 

de la Tennessee Valley Authority.9 Ya en su 

primer número aparecía la traducción de un 

artículo de Lewis Mumford (1949a) titulado 

Planificazione per le diverse fasi della vita 

(Munford, 1949a) , y en el segundo una 

biografía de suya (Mumford, 1949b). A lo 

largo de sus ediciones se divulgaron las ideas 

de las garden cities inglesas y las new towns 

estadounidenses ( Imagen 1) , incluyendo 

proyectos de Richard Neutra y al mismo 

Wright, cuya exposición de 1951 también fue 

publicada.10 
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La exhortación de Richard Neutra a 

planificar para sobrevivir, para "recobrar el 

equilibrio biológico desaparecido" (Neutra, 

1954) es también atendida por Adriano 

quien cita el caso de Channel Heights como 

referente de comunidad realizada (Olivetti, 

1956, in Olivetti, 1962, p. 76). Este proyecto 

para los trabajadores portuarios de San 

Pedro, localidad cercana a Los Ángeles, 

realizado en 1942 para 600 familias en un 

terreno ondulado, cuya nivelación se vio 

facilitada por la introducción de maquinaria 

moderna, incorporaba distintas tipologías de 

viviendas, servicios comunitarios y espacios 

comerciales (Boesiger, 1964c). Las fotografías 

de Julius Shulman que ilustraban el proyecto 

se proponían en todo momento captar la vida 

al aire libre, las comodidades de ambientación 

interior y las actividades comunitarias en pleno 

uso (Imagen 2); esta mirada intencionada 

y publicitaria sería luego imitada en otras 

greenbelts estadounidenses y en los proyectos 

de Olivetti, incluyendo el de Merlo.

Quizás haya sido Lewis Mumford quien 

otorgó el marco de referencia e identificación 

conceptual a las inquietudes regionalistas que 

se gestaban por entonces en Estados Unidos 

y que resultaban evidentemente atractivas 

en el contexto italiano de restauración tras la 

guerra. El "orden orgánico" que se impulsaba 

Imagen 1
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en la vastedad del territorio estadounidense 

consistía en asimilar un equilibrio constante 

con el ambiente original y el ambiente 

heredado, una nueva etapa donde se debía 

dominar lo mecánico y pasar del "despotismo 

a la asociación simbiótica, del capitalismo y del 

fascismo a la cooperación y comunismo básico" 

(Mumford, 1938, p. 383). La región, definida 

como la "unidad-área formada por condiciones 

aborígenes comunes de estructura geológica, 

de suelo, de clima, de vegetación y de vida 

animal; reformada y en parte nuevamente 

definida mediante el establecimiento del 

hombre" (ibid., p. 461), debía ser objeto de una 

planificación auténtica y particularizada de la 

agricultura, la industria y la ciudad. Los temas 

de diversidad y descentralización regional eran 

ampliamente tratados por Mumford y serían 

tomados con entusiasmo por Adriano.

Sería ocioso recordar, tratándose Adriano 

de un hombre de la industria fascinado por la 

eficiencia fordista, que no se debía confundir el 

regionalismo con una suerte de romanticismo 

arcaizante o de reivindicación artesanal, sino 

por lo contrario; la fe en el progreso a través de 

la técnica y la industria se encuentra siempre 

alentada. Tanto en Wright, Mumford, Neutra y 

Olivetti se trataba en todo caso de un asunto 

de planificación. El progreso tecnológico 

debía ser dirigido racionalmente hacia metas 

espirituales para que el ser humano pudiera 

ser restituido al equilibrio con su tierra ya que 

"vale la pena afrontar una aparente pérdida 

de rendimiento, a fin de que el hombre pueda 

evitar la enajenación producida por las fábricas 

gigantescas y por la opresiva separación de la 

naturaleza" (Olivetti, 1956, in Olivetti, 1962, 

p. 74). Por ello, para proporcionar la armonía 

Imagen 2
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perdida, se debían orientar los esfuerzos 

en la justa dirección mediante dispositivos 

que alentaran la descentralización. Ésta 

consistía, para Adriano, en tres factores 

a lograr: la implementación de barrios 

orgánicos unificados, la diseminación de las 

fábricas a lo largo de las comunidades y el 

engrandecimiento de los espacios destinados a 

los servicios sociales y culturales.

Arquitectura para campesinos en Ivrea

En Ivrea, fuera del casco urbano y en territorios 

linderos a la primera fábrica construida 

por Camilo Olivetti sobre Via Jervis fue 

conformándose un conglomerado edilicio que 

se proponía dar respuesta a los requerimientos 

de producción en sintonía con las íntimas 

motivaciones de Adriano (Imagen 3). Impulsor 

de los arquitectos italianos modernos de 

la “segunda generación” encargó obras a 

figuras como Luigi Figini & Gino Pollini (siete 

proyectos), Marcello Nizzoli (siete proyectos 

asociado en distintas instancias con Annibale 

Fiocchi o Giuseppe Mario Olivieri), Ignazio 

Gardella, Ludovico Quaroni & Adolfo de Carlo, 

Eduardo Vittoria, Mario Ridolfi & Wolfang 

Frankl. De los diecisiete proyectos construidos 

durante el período de Adriano en Ivrea 

cinco fueron realizados para las actividades 

empresariales (oficinas, talleres, centro de 

ensayos), seis para actividades sociales 

(servicios sociales, comedor, escuela primaria, 

jardín de infantes, guardería e iglesia) y otros 

seis para uso residencial de los empleados.11  

E scapa  a  los  ob je t i vos  de  es ta 

investigación analizar la arquitectura presente 

en Ivrea, ya ampliamente documentada (Zorzi, 

1990). Quizás sea de mayor provecho enfocarse 

Imagen 3
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en las premisas que llevaron a construir a lo 

largo de más de medio siglo esta novedosa 

Villa Adriana, esta porción de ciudad formada 

por un collage de edif icios de variadas 

intenciones y procedencias que, a diferencia 

del emperador romano, estaba presidida por 

un alcalde.12  Ciertos autores sostienen que la 

valoración de estos arquitectos se debía más 

bien al carácter internacional de su obra en 

lugar de una apreciación o identificación con 

sus propuestas arquitectónicas (Scrivano, 

199 0 ) .  Se  aprec iar ía ,  s igu iendo es te 

razonamiento, su poder de comunicación y 

transmisión de valores en un mundo que por 

aquellos años de posguerra parecía buscar 

vínculos de expansión. El potencial publicitario 

de la arquitectura de autor en la lógica de 

la identidad corporativa y los programas de 

difusión de las grandes empresas estaba por 

entonces en etapa de elaboración, lo mismo 

el hecho de una empresa focalizada en el 

buen diseño industrial promoviendo la buena 

arquitectura para sus espacios de acción y 

referencia.

La cuest ión acerca de las  ideas 

arquitectónicas y espaciales buscadas por el 

mismo Adriano surge ante la evidente variedad 

edilicia construida; ¿existen inquietudes 

innegociables comunes a todas las obras? En 

su ensayo “La arquitectura, la comunidad y 

el urbanismo” reflexiona que el arquitecto 

siempre "se hace urbanista, quiéralo o no" 

(Olivetti, 1957, in Olivetti, 1962, p. 106). Las 

consideraciones hacia el ambiente estarán 

presentes en su obra y su destino es otorgarle 

un rostro nuevo a la naciente comunidad; sin 

realizar concesiones de tipo folklórico sino 

atendiendo a la "necesidad de radicación, la de 

encontrar en la tierra, en el paisaje y aún en las 

tradiciones las formas arquitectónicas" (ibid., 

p. 104). En su discurso de inauguración en 1955 

ante los trabajadores de la fábrica en Pozzuoli 

proyectada por Luigi Cosenza, Adriano destaca 

su rigor racionalista y organización que la 

emparentan con la de Ivrea, y el respeto por la 

belleza del sitio. "Hemos querido también que 

la naturaleza acompañara la vida de la fábrica. 

La naturaleza corría el riesgo de ser repudiada 

por un edificio demasiado grande, en el que 

las murallas cerradas, el aire acondicionado, la 

luz artificial hubieran tratado de transformar 

día a día al hombre en un ser distinto del que 

había entrado" (ibid, p. 122). Es por eso que la 

fábrica fue diseñada "a la medida del hombre 

justificando así las ventanas bajas y los patios 

abiertos y árboles en el jardín para excluir 

definitivamente la idea de una construcción y 

de un encierro hostil" (ibid.). Efectivamente, 

la solución en cruz adoptada lograba 

responder por un lado a la funcionalidad y 

futuras ampliaciones requeridas y, por el otro, 

adaptarse a un terreno en pendiente con 

magníficas visuales al mar.

Las consideraciones arquitectónicas 

son siempre de índole psicológica. La perdida 

"civilización de campesinos y pescadores" 

a la que continuamente hace referencia se 

había convertido en la de los trabajadores 

industriales arrancados de su tierra, alejados 

de la naturaleza, por lo que para evitar el 

alienamiento y las miserias de esta nueva 

condición se debía siempre respetar el paisaje 

percibiéndose con amplitud desde el interior 

del edificio. Los elementos para lograrlo, en 

los espacios de trabajo, se encontraban en la 

eliminación de la masa muraria mediante la 
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estructura puntual y la ventana corrida o el 

curtain wall, sinónimo de transparencia social, 

como así también en la incorporación de 

patios y terrazas para humanizar y dignificar 

el espacio reincorporando la naturaleza en los 

ambientes cotidianos de la fábrica.

La importancia otorgada al ambiente 

en el desarrollo de los espacios de referencia 

humanos en oposic ión al  desar raigo, 

indiferenciación y homogeneidad de la 

máquina tiene correlación con las ideas 

ampliamente difundidas por Mumford, 

quien fuera el nexo por entonces con las 

utopías sociales del siglo XIX para repensar 

el urbanismo anglosajón. Mumford se refería 

a lo orgánico en términos sociales como "la 

desaparición de las barreras que separan 

lo interior de lo exterior, lo consciente de lo 

inconsciente, y el medio interno del externo" 

(Mumford, 1938, p. 383); el hombre, de esta 

manera, sólo podía tener acceso al ambiente 

externo por intermedio de la sociedad, lo cual 

implicaba encontrar su sitio en el territorio 

haciendo las paces con la técnica.

El complejo llamado "faja de servicios 

sociales" demostraba la energía dedicada a 

dar una respuesta concreta a la inquietud de 

promover el bienestar cultural y ambiental 

(Imagen 4). Refiriéndose a los objetivos 

sociales presentes en la fábrica de Ivrea, 

Adriano la describía como "una empresa 

de tipo nuevo más allá del socialismo y del 

capitalismo", una fábrica que "ha dirigido sus 

finalidades y sus mayores preocupaciones a la 

elevación material, cultural, social, del lugar 

donde fue llamada a obrar" y por eso cree en 

los valores espirituales, cree en los valores de 

la ciencia, cree en los valores del arte, cree en 

Imagen 4
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los valores de la cultura, cree en fin, que los 

ideales de justicia no pueden ser extraños 

de las contiendas aún no eliminadas entre 

capital y trabajo (Olivetti, 1955, in Olivetti, 

1962, p. 121). De hecho, el sistema cultural 

en Ivrea cuyo eje era su biblioteca de 90.000 

volúmenes adquirió enorme relevancia, 

como también los ciclos culturales que, entre 

1950 y 1964, organizaron 249 conferencias, 

71 conciertos de música de cámara, 103 

exhibiciones de arte entre otros eventos. 

Estas acciones eran tanto internas dirigidas a 

empleados y familiares, quienes en ocasiones 

acudían en sus dos horas de recreo de 

almuerzo, como externas abiertas al público.

En el plano urbano, las viviendas para los 

trabajadores formaban parte de las estrategias 

ya ensayadas en el Planeamiento para el Valle 

de Aosta de 1937, el Plan Urbano de Ivrea de 

1951, en el Istituto per il Rinnovamento Urbano 
e Rurale del Canavese fundado por Adriano en 

1955 y en el Istituto UNRRA-CASAS;13 en todos 

ellos se estudiaron las relaciones entre espacios 

agrícolas, industria y vivienda. La localización 

residencial cercana a los sitios industriales se 

convertiría en consigna al constituir un derecho 

de bienestar de todo trabajador para, además 

de disminuir los trayectos, evitar el desarraigo 

y lograr la identificación con el propio territorio. 

De esta manera se pretendía contribuir a la 

creación de auténticos centros vitales de vida 

laboral y familiar. En el campo material las 

necesidades también eran significativamente 

atendidas mediante tres estándares: reducción 

del horario laboral,14 retribución de salarios 

más allá del mínimo15 y la no aceptación del 

despido como estrategia económica.

Olivetti en Argentina

Producción portátil:                    
Olivetti en Argentina

Olivetti comenzó a operar en Argentina a 

través de representantes comerciales en 1920 

por medio de la firma Curetti & Cia en Rosario; 

en 1929 se expandía mediante la creación 

de la Agencia General Olivetti de Bessona, 

Grondona & Cia cuyas sede estaba en Buenos 

Aires con una sucursal en Rosario y filiales en 

otros puntos del interior; ya en 1932 se formó 

Olivetti Argentina para cubrir todo el territorio 

del país (Associazione Archivio Storico Olivetti). 
En 1951, en una planta existente en Ramos 

Mejía, comenzó a producirse la máquina de 

escribir Lexikon 80; a partir del inmediato 

éxito obtenido16 le siguió la producción de 

máquinas de calcular. Finalmente, en 1954 

Adriano Olivetti encargó al arquitecto italiano 

Marco Zanuso17 el proyecto de la nueva fábrica 

que comenzaría su construcción en 1958 y 

se inauguraría en 1960 en Merlo, provincia 

de Buenos Aires. És justamente en el período 

de decisión de la instalación productiva en 

el país, en el período de posguerra, final del 

peronismo y comienzos del desarrollismo, 

donde se buscan los incentivos de la empresa18 

y referencias de la próspera relación política, 

económica y cultural entre Italia y Argentina 

para contextualizar la inserción de Olivetti en 

el escenario local.

La política migratoria del gobierno de 

Juan Perón tuvo una gran influencia en las 

relaciones entre ambos países. Las arduas 

negociaciones para establecer las condiciones 
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de selección, traslado y contrato laboral de 

los migrantes se articulaban a su vez con el 

interés italiano de prevenir conflictos sociales 

a causa de la desocupación de posguerra y de 

hacerse de divisas por medio de las remesas de 

los inmigrantes, y con el interés argentino de 

regular su balanza de pagos y de exportación 

de trigo (Devoto, 2008, pp. 389-399). La 

diplomacia también jugó su papel, y el viaje 

de Evita a Italia en junio de 1947 fue el que 

terminó de aceitar las relaciones. Esta nueva 

llegada de italianos al país debía así paliar el 

déficit de mano de obra para "contribuir al 

progreso de la nación". Se crearon con este 

objetivo instituciones como la Delegación 

Argentina de Inmigración en Europa (DAIE) y 

la Comisión de Recepción y Encauzamiento 

de Inmigrantes (CREI) y se firmaron varios 

acuerdos específicos con el país peninsular 

entre 1947 y 195219 para fomentar la llegada 

de “campesinos y obreros”20 a quienes se 

otorgarían facilidades para insertarse en 

empresas de origen italiano operando en el 

país. La enorme presencia previa de personas 

de origen italiano en Argentina generaba, por 

su parte, una red de conexión que impulsaba 

la venida de los extranjeros. En medio de 

polémicas en torno a cuestiones nacionalistas, 

eugenésicas y racistas, y de críticas en torno 

a la inmigración regulada que comerciaba 

con la mano de obra,21 se justificaba el 

fomento de inmigrantes italianos por su mejor 

asimilabilidad latina, aplicándose a su vez 

criterios sanitarios y de selección ideológica 

anticomunista.

En el plano económico, las empresas, 

que en el período anterior preferían abrir 

oficinas de comercialización en Argentina en 

lugar de plantas industriales, ahora elegían 

instalarse en el país frente a las restricciones de 

importaciones. A pesar de que algunos autores 

prefieren evitar el término “industrialización 

sustitutiva de importaciones” y mencionar en 

cambio este período como “industrialización 

por desborde de las empresas trasnacionales 

de su mercado local” (Schvarzer, 2000, en 

De Ponti, 2011, p. 15), lo cierto es que ahora 

hallaban varios incentivos para emplazar 

sitios de producción en el país. Ya en 1953 

Perón modificaba el régimen de inversión 

extranjera, revirtiendo la tendencia previa de 

nacionalización y volviendo a abrir las puertas 

a capitales foráneos (Goldstein y LLuch, 

2010, p. 23). Además de poder contar con 

alta cantidad de empleados connacionales, 

las empresas italianas eran beneficiadas por 

créditos ofrecidos por su propio gobierno 

para las exportaciones de bienes de capital 

y por acuerdos entre ambos países como la 

convención ítalo-argentina sobre seguros 

sociales de 1964 y la promoción de acuerdos 

bilaterales en materia fiscal a los efectos de 

evitar la doble imposición de 1966 (Devoto, 

2008, p. 415). Se debe resaltar la habilidad de 

los italianos para moverse satisfactoriamente 

en el intrincado escenario local, así como el 

rol de la comunidad peninsular en el país 

generando vínculos políticos y de negocios, 

y constituyéndose, además, como potencial 

mercado de consumidores de productos 

italianos. En última instancia, como hace notar 

Devoto, en medio de un contexto local de 

resistencia hacia multinacionales extranjeras, 

la simpatía local hacia ellas se debía a que 

“las empresas de origen italiano parecían casi 

argentinas” (ibid., p. 414).
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El sentimiento nacionalista, presente 

en Latinoamérica y a nivel global, obligaba 

a las empresas extranjeras a tener la 

habilidad necesaria para entablar empatía 

con los consumidores regionales. Christopher 

Tugendhat ilustraba, a raíz de los debates 

originados en un congreso celebrado por la 

Cámara Internacional de Comercio en 1969 en 

Estambul, las precauciones tomadas por varias 

multinacionales a exponer públicamente su 

veloz crecimiento para no alarmar a gobiernos 

y a la opinión pública que las verían como algo 

distinto (Tugendhat, 1973, p. 25). Olivetti era 

un fiel ejemplo de la descripción realizada por 

el autor acerca de este tipo de empresas cuya 

característica más notable era su estructura 

de dirección centralizada (ibid., p. 27)22 donde 

“a cada filial se le da la tarea de fabricar una 

serie particular de productos, y se depende de 

las otras filiales para los productos restantes. 

[…] cada filial debe conseguir las máximas 

economías de escala concentrándose en un 

trabajo claramente definido y delimitado” 

ibid., p. 145). Así es como el objetivo de Olivetti 

era “tener dos fábricas para cada producto; y 

el resultado es que las máquinas de escribir 

eléctricas se fabrican en Italia y en EE.UU.; las 

calculadoras, en Italia y México, y las máquinas 

de sumar, en Italia y Argentina, por citar tres 

ejemplos” (ibid.,  p. 146). En definitiva, dentro 

del contexto de la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio (ALALC) como proyecto de 

integración regional, Olivetti lograría entonces 

organizar sus operaciones latinoamericanas 

asentándose en sus tres países principales: 

Argentina, Brasil y México (Goldstein y Lluch, 

2010, p. 30).

Sumando Merlo

Sobre un terreno de 123.000 m2 en la localidad 

de Merlo se proyectó un establecimiento 

de 31.000 m2 que albergaría, en 1963, a 

doscientos empleados y mil operarios para 

producir, inicialmente, máquinas de escribir, 

máquinas sumadoras y calculadoras (Imagen 

5). A partir de 1968, bajo los acuerdos de 

complementación de la ALALC, se introduce 

una especialización en la producción de 

calculadoras y máquinas contables mecánicas,23 

cuyo éxito derivó en la ampliación de la planta. 

El programa edilicio consistía en oficinas 

administrativas y técnicas, línea de montaje, 

taller, escuela de aprendices (con aulas, taller, 

biblioteca y servicios sanitarios),24 comedor 

y cocina, enfermería, guardería,25 vestuarios 

y depósitos. La central termoeléctrica, un 

pequeño edificio separado, se complementaba 

con la torre tanque de agua en medio de un 

parque26 con estacionamiento; en otro predio 

se hallaba el campo deportivo. En el plano 

publicado tiempo después de su finalización27   

se encuentran algunas edificaciones de apoyo 

que se habrían agregado al proyecto original:28 

dos porterías, el ya mencionado edificio de 

nursery (Imagen 6), un edificio de bicicletas, 

una torre de enfriamiento y una planta de 

tratamiento de líquidos residuales.

Tal era la expectativa y la confianza en 

el proyecto de Zanuso que ya en 1959, con 

el edificio todavía en construcción, la revista 

italiana Cassabella Continuità publicaba una 

nota de Roberto Giuducci luego traducida 

y editada en la revista argentina Nuestra 
Arquitectura en 1960. Olivetti ya había 
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logrado posicionarse como una empresa 

interesada en dar respuesta a las necesidades 

sociales de sus empleados. En la publicación 

de la revista Summa se hacía mención a este 

hecho con naturalidad, destacando el cuidado 

otorgado al aspecto social "como en todas 

las obras de Olivetti".29 Respecto a la calidad 

ambiental el proyecto contenía respuestas 

tanto para la atmósfera de trabajo deseada 

de apertura visual e integración espacial como 

para las instalaciones técnicas cuyo diseño se 

focalizaba en la conducción adecuada del aire 

mecanizado.30 Se debe destacar la mención que 

hace Giuducci acerca de los recursos utilizados 

con el objetivo de lograr un espacio de confort 

para los obreros: "La máxima atención de los 

servicios, la atención para crear un ambiente 

confortable, en las oficinas y la preocupación 

de proporcionar el mejor ambiente de trabajo, 

ubicando las reparticiones más numerosas en 

el perímetro del taller para que la mayoría de 

los obreros tenga una libre vista al exterior a 

través de los amplios ventanales" (Giuducci, 

1960, p. 29).

En la mencionada publicación de 

1960, se halla la planimetría general donde 

aparece, además de la fábrica, el proyecto de 

un barrio residencial. El artículo explica: "a 

través de un espacio verde con instalaciones 

deportivas, se llega a un barrio residencial, 

ubicado a espaldas del conjunto, muñido de 

todas las instalaciones colectivas: hoteles, 

jardín de infantes, guardería, centro social" 

(ibid., p. 27). En el plano se ve una zona 

de unos 220 por 190 metros donde las 

viviendas se disponen en grupos de entre 7 

y 10 unidades en torno a pequeños espacios 

vacíos y dando frente, a la vez, a las calles y 

la vía de ferrocarril que limitan el conjunto. 

Las instalaciones colectivas aparecen en el 

centro como entidades aisladas. Se destacan 

dos edificios cuyas sombras acusan mayor 

altura que se suponen podrían tratarse de 

los hoteles. Este proyecto nunca llegó a 

materializarse; en su lugar se construyó el 

complejo de instalaciones deportivas de 

Olivetti para uso del personal con su área de 

estacionamiento.

De todos modos se concretó un proyecto 

similar, aunque reducido, en una manzana 

cercana.31 Se trata de una escuela y una serie 

de catorce viviendas individuales dispuestas 

en torno a un espacio colectivo en el centro de 

la manzana, donde se encuentra también un 

tanque de agua con las mismas características 

del de la fábrica de Zanuso. Las viviendas, 

todas de la misma superficie y de sobrio 

lenguaje racionalista, con paños de ladrillo a la 

vista envolviendo muros de revoque y sencillas 

aberturas, techo plano acentuado en ligeros 

voladizos y pérgolas de madera, estaban 

reservadas para el personal. La diversidad 

lograda en el conjunto por medio de algunas 

agrupaciones de a pares con retranqueos 

diversos respecto al frente alude someramente 

a ciertas propuestas orgánicas anglosajonas.32  

La escuela EGB n°38 Ingenieros Camilo y 

Adriano Olivetti, de similares características 

y destinada fundamentalmente a los hijos de 

los trabajadores de la empresa y de similar 

lenguaje arquitectónico, se encuentra en una 

de las esquinas del complejo (Imagen 7).33 
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Imagen 6

Imagen 7

Imagen 5
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Olivetti, fomento de cultura

Los intensos debates y manifestaciones 

culturales de los que fue escenario el país 

durante la década siguiente a la inauguración 

de la planta en Merlo son considerados aún hoy 

por su significativa relevancia y sus implicancias 

de magnitud incluso política. Los conflictos 

en torno a la educación protagonizados por 

los movimientos estudiantiles, condicionantes 

del devenir del poder del Estado, marcaron 

el ritmo de los sucesos culturales. Inserta en 

este contexto, la amplia tarea de promoción 

y auspicio cultural de Olivetti en Argentina 

fue emprendida mayormente en ámbitos 

educativos. 

La confianza en la transmisión de saberes 

como necesidad implícita para el progreso 

industrial estaba ya presente en la importancia 

otorgada a las escuelas de aprendices en 

todas las sedes industriales construidas; de 

Argentina, con su infraestructura de aulas, 

taller y biblioteca, no fue la excepción. Como 

sería de esperar de una empresa peninsular 

de envergadura radicada en el país, Olivetti 

también jugó un papel clave, junto a Fiat 

y Techint entre otros, en el acercamiento 

cultural entre Italia y Argentina por medio de 

instituciones educativas de trascendencia como 

la Asociación Dante Alighieri y la Asociación 

Cultural Cristóforo Colombo.34 

Llama en cambio la atención la pequeña 

Escuela n°38 Ingenieros Camilo y Adriano 

Olivetti construida en un predio cercano a la 

fábrica de Merlo y donada al Ministerio de 

Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Inaugurada el 25 de junio 1966 nada menos 

que por el Presidente Arturo Umberto Illia,35 

en cuyo discurso destacaba la "ciudad-

fábrica" de Olivetti,36 se hallaban presentes 

también el intendente de Merlo, Francisco 

Mendiluce, y el gobernador de Buenos 

Aires, Anselmo Marini, quien en 1964 había 

restablecido la Dirección General de Escuelas y 

el Consejo General de Educación, organismos 

probablemente involucrados con la gestión de 

la construcción de la escuela (Imagen 8).37 De 

todos modos, su trascendencia se debe ante 

todo a los notables aunque poco recordados 

acontecimientos que albergaría.

Imagen 8
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El 7 de abril de 1967 Jorge Luis Borges 

fue invitado a brindar una conferencia para 

inaugurar el ciclo cultural de la escuela 

(Imagen 9). A partir de entonces se realizó 

allí una serie de conferencias que parecerían 

desproporcionadas, debido a la importancia 

de sus figuras y a la cantidad de ellas, para 

la aparentemente pequeña magnitud de 

la institución escolar. A Borges lo siguieron 

Ernesto Sábato, Eduardo Mallea, Silvina 

Bullrich, Abelardo Arias, Eduardo González 

Lanuza, Eduardo Zamacois, Leopoldo Marechal 

junto a Horacio Armani y Miguel Ángel 

Bustos (Imagen 10), Francisco Luis Bernardez, 

Bernardo Canal Feijó, Jorge Romero Brest, 

Conrado Nale Roxlo junto a María Elena Walsh, 

entre muchos otros. El ciclo proponía también 

temáticas de música, de pintura,  de teatro, de 

televisión y literatura, convocando a personajes 

como el compositor Ariel Ramirez (Imagen 

11) y la actriz Rosa Rosen. Fue continuado en 

otros espacios y ciudades del país; así es como, 

por ejemplo, Cayetano Córdova Iturburu se 

presentó el 6 de octubre 1967 en San Miguel 

de Tucumán (Iturburu, 1967)38 y Julián Marías 

fue invitado en 197039 para brindar una 

conferencia de antropología metafísica en la 

Capital, Rosario y Córdoba.40 

Todas estas experiencias fueron recogidas 

en las Ediciones Culturales Olivetti. Los textos 

de la versión grabada de las conferencias 

brindadas en la escuela fueron editados en 

formato de pequeños libros, algunos de ellos 

auténticas rarezas literarias pasadas por alto 

en biografías de los autores.41 Se ignora la 

gestación de estas ediciones, siendo probable 

que hayan sido realizadas por las mismas 

oficinas de diseño gráfico de la empresa. Por 

lo pronto, todas cuentan con el mismo formato 

y diseño de cubierta con el isotipo de Olivetti 

creado por Giovanni Pintori en duplicado y 

en diversos colores según la obra. Dentro 

de esta colección se conocen también otras 

publicaciones literarias de Olivetti que no 

Imagen 9
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Imagen 10

Imagen 11
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corresponden a transcripciones de conferencias, 

como la traducción al castellano de "Venecia" 

de Julián Marías (1971) y "Auca-Nahuel" de 

Julio Eugenio Cordeviola (1969). La edición en 

1968 de dos obras del pintor Carlos Alonso, 

"Dante" y "La Divina Comedia" fueron 

distinguidas en la Bienal de San Pablo y en la 

muestra del libro de Frankfurt representando 

a la Argentina.

La sola mención de sus protagonistas 

debiera ser suficiente para rescatar del 

olvido estos eventos y otorgarles la merecida 

re levanc ia  en  los  ámbi tos  cu l tura les 

correspondientes. Su temática estrictamente 

literaria y artística es ajena a otras inquietudes 

políticas características de gran parte de los 

debates culturales de la época. Es llamativa 

también la variedad y el antagonismo 

ideológico de sus expositores, lo cual revelaría 

un interés cultural amplio y genuino por parte 

de la empresa Olivetti en Argentina. De todos 

modos no se pueden dejar de notar cierta 

red de relaciones sugestivas: la participación 

de numerosos intelectuales del Grupo Sur 

o el caso de Jorge Romero Brest, director del 

Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato 

Di Tella cuyo Centro de Investigación de Diseño 

Industrial (CIDI) realizaría una exposición de los 

productos y elementos gráficos de Olivetti en 

1969 mientras al año siguiente aquél ofrecería 

una conferencia titulada "Nuevas modalidades 

del arte".

Quizás más recordadas fueron las 

"Jornadas Adriano Olivetti de Educación" en el 

Teatro Municipal General San Martín entre el 3 

y 8 de agosto de 1970. Patrocinadas por Olivetti 

Argentina y auspiciadas por el Ministerio de 

Cultura y Educación de la Nación, contaron 

con la presencia de especialistas de varios 

países. La consigna "El cambio educativo en la 

década del 70" se organizó a su vez en cinco 

subtemas: "Educación y Economía", "Vías no 

convencionales de educación", "Educación 

y Sistemas Escolares", "Educación y Cambio 

Social" y "Educación Permanente", con una 

conferencia anexa sobre "La integración del 

conocimiento en los estudios universitarios"; 

todos ellos publicados al año siguiente por 

Ediciones Culturales Olivetti en cinco tomos 

respectivos. El por entonces Director General 

de Olivetti Argentina, Luis Borio, hacía mención 

a la figura poco conocida en Argentina de 

Adriano a quien caracterizó, evitando el 

término "mecenas", como una personalidad 

superadora del empresario en el sentido 

restringido del término, "consustanciado con su 

tiempo, con los hombres y con la comunidad" 

(AAVV, 1971, p. 8). Dentro de un contexto 

de reacomodamiento de posiciones en el 

campo educativo signado por el Cordobazo y 

la caída de Onganía,42 las jornadas tuvieron 

enorme repercusión pública, representando 

"un momentáneo éxito de esta estrategia de 

búsqueda de reconocimiento académico y 

legitimación política" (Susnabar, 2004, p. 185) 

por parte del gobierno de hecho imperante.43  

Sin embargo, el tono moderado y optimista de 

las exposiciones produjo cierta desconfianza 

entre sectores más politizados acerca del 

carácter transformador de la acción educativa. 

La ausencia de debates y de confrontación de 

posiciones fue una constante en estas jornadas 

cuya repercusión se debió más bien a la gran 

cantidad de oradores extranjeros invitados 

(ibid., p. 171). Con similar ambición extensiva 

e inclusiva se realizaron previamente, entre 

el 11 y 19 de octubre de 1969 y en el mismo 

teatro, unas "Jornadas de actualización en 
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planificación, financiamiento y arquitectura 

del sector salud", auspiciadas por la Secretaría 

de Estado de Salud Pública,44 participando 

especialistas de Argentina, Italia, Estados 

Unidos, Inglaterra y Francia.45 

El alcance institucional y los vínculos 

de Olivetti con organismos gubernamentales 

mediante acciones de cultura se evidencian 

t a m b i é n  e n  l o s  " P r e m i o s  O l i v e t t i " 

implementados por la compañía. Así como 

en Italia tuvieron relevancia los premios 

Olivetti para Arquitectura y Urbanismo,46 en 

Argentina se instauraron distinciones como 

el "Gran Premio Literario Olivetti Iniciación" 

para autores inéditos – cuyo jurado de la 

primera edición de 1967 formado por Jorge 

Luis Borges, Julián Marías, Donald Yates, Roger 

Caillois, Giuseppe Ungaretti distinguieron a 

"Lo que el diluvio perdona" de Sara María 

Duhart –, el "Premio José Manuel Estrada", 

destinado a alumnos de escuelas secundarias 

y el "Premio Adriano Olivetti Comunidad", 

para el periodismo argentino; éstos dos en 

1968. Existieron también, afín a la voluntad 

de integrar arte y técnica, premios de pintura 

y de ingeniería. En 1967 éste último fue 

otorgado a un grupo de investigación para 

la localización de una central nuclear. La 

ceremonia de premiación fue realizada en el 

ex-Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos 

Aires ante la presencia del subsecretario de 

Economía y Trabajo, el presidente de la CNEA 

(Comisión Nacional de Energía Atómica) y 

varios directivos de instituciones de ingenieros. 

La relevancia del trabajo premiado, el sitio del 

acto y las autoridades concurrentes revelan el 

posicionamiento de la compañía en la agenda 

política y científica del país.47 

Se adivina hasta aquí en los casos 

mencionados la relación institucional de 

Olivet ti con el poder y su intención de 

mantener siempre un rol moderado en 

los debates, dando lugar y permitiendo 

expresarse a diversas voces. Podría realizarse 

una interpretación apresurada de esta actitud 

como estrategia de acomodamiento neutral 

en una época de enormes tensiones políticas 

e ideológicas, rechazando incluso todo tipo 

de confrontación pública que pudiera hacer 

peligrar los intereses económicos de una 

industria en expansión de mercado. Quizás 

en este hilo de pensamiento en búsqueda de 

razones especulativas del accionar de Olivetti, 

sería aún más acertado y evidente vislumbrar 

los fines propagandísticos asociados a estas 

acciones filantrópicas – hoy día comunes 

y propias de áreas de responsabil idad 

social empresarial, aunque escasas por ese 

entonces –, y que repercutían positivamente 

tanto en la imagen corporativa percibida 

por  la  soc iedad como en los  mismos 

productos fabricados.48 Las alusiones de 

la época recogidas reflejan siempre este 

posicionamiento de por demás logrado como 

empresa socialmente comprometida respecto 

al bienestar de sus empleados.49 Olivetti 

era vista como una empresa que no sólo 

garantizaba un salario justo sino que también 

proveía un medio ambiente laboral digno a 

los trabajadores acompañado de variedad de 

servicios sociales y una propuesta educativa 

y cultural para sus familias, en su objetivo 

por mantener una "doble lucha en el campo 

material y en la esfera espiritual", según las 

propias palabras de Adriano (Olivetti, 1955, 

in Olivetti, 1962,  p. 135).
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E s t a  p r á c t i c a  d e s a r r o l l a d a  e n 

Buenos Aires, sin embargo, debería ser 

obse r vada t ambién  como de  natura l 

continuidad y por demás coherente con 

los criterios fundacionales fomentados 

desde los mismos orígenes del período de 

expansión de la fábrica. Como se comentaba 

anteriormente, la estructura centralizada de 

la empresa llevaba sus propios directivos a 

las filiales extramuros50  permitiendo la mejor 

coordinación de los objetivos y estrategias 

regionales planificados desde Ivrea. Olivetti 

Argentina Sociedad Anónima Comercial 

e Industr ial ,  en cuyo plantel direc tivo 

abundaban los nombres italianos, no habría 

de ser la excepción, pero ¿quién asumió la 

voluntad de difundir las manifiestas ideas 

del autor de Città dell´Uomo? Será prioritario 

estudiar aquí la figura de quien fue el posible 

artífice de este propósito: el ya mencionado 

vicepresidente y director general de Olivetti 

Argentina, el abogado italiano Luigi Borio.51

En 1964 la familia Olivetti se había visto 

obligada, en medio de problemas financieros, 

a ceder el control a un consorcio de bancos 

y empresas italianas que instalaría a Aurelio 

Peccei como presidente. Figura destacada 

del resurgimiento de posguerra italiano y 

vinculado a empresas como FIAT y Alitalia 

y fundador de Italconsult y el Club de Roma, 

delegaría las decisiones locales a Borio, a 

quien se lo mencionaba en los boletines 

oficiales como vicepresidente en ejercicio de la 

presidencia del directorio de Olivetti Argentina. 

Integrante del Movimiento Comunità, había 

sido reclutado por el propio Adriano para 

formar parte de la empresa, ocupando cargos 

de creciente importancia en diversas sedes 

de su país hasta hacerse cargo en 1964 de la 

filial argentina. Es probable que, más allá de 

sus capacidades y de reunir "las condiciones 

para ser trasplantado, sin problemas, a otro 

país",52 el hecho de conocer y compartir las 

motivaciones de su mentor fuera un factor de 

importancia para decidir su nombramiento en 

un intento de transmitir los valores e ideas 

de Adriano en Argentina. Confeso lector 

de Giuseppe Ungaretti, Vicenzo Cardarelli, 

Federico García Lorca, Stendhal, Carlo Cassola, 

Ítalo Calvino, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato 

y Gabriel García Márquez, había sido un 

aficionado escritor de viajes en su juventud y 

se pronunciaba, como Adriano Olivetti, a favor 

del arte, la filosofía y la literatura como dadora 

de sentido al trabajo diario de las fábricas.53  

Su oficina del edificio Brunetta atestiguaba la 

visita de gran cantidad de intelectuales que 

colaborarían con las actividades culturales de 

la empresa.

Conclusión

La conexión desde la Villa Adriana    
en Ivrea a la ciudad fábrica en Merlo

El interés por las propuestas regionalistas 

de planeamiento urbano llevado a cabo y 

difundido por Adriano en su propio territorio 

tendría ocasión de ser plasmado en dosis 

pormenorizadas o al menos no orgánicamente 

articuladas en la sede extramuros de Merlo. 

La estrategia edilicia priorizaría la ejecución 

del establecimiento fabril con una propuesta 

icónica de enorme repercusión mientras 

las viviendas y la escuela, probablemente 

iniciativas de organismos ajenos auspiciadas 
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por Olivetti, serían la ejecución disminuida 

de una voluntad mayor nunca realizada. 

Los hechos no constituirían mayor sorpresa 

tratándose de una empresa cuyo fin es recaudar 

dinero de no ser por el empeño dedicado a 

las actividades culturales emprendidas en los 

ciclos y jornadas.

Allí es donde se activan los mismos 

mecanismos de diversidad y amplitud de 

selección promovidos previamente en Ivrea. Así 

como a lo largo del tiempo y a través de una 

variada elección de diseñadores y arquitectos 

se construyó esa Villa Adriana, esa colección 

de referencias o museo del futuro regido por 

un alcalde magnánimo, entusiasta y permeable 

a influencias que incorporaba múltiples 

corrientes en la construcción de la identidad 

visual de la empresa tanto en productos, gráfica 

y espacios; en su sede externa de Argentina se 

persiguieron similares objetivos ensayando 

una suerte de ágora porteña o ciudad-fábrica. 

En este último binomio el término "ciudad" 

se justificaría no tanto por las construcciones 

residenciales o educativas sino más bien por el 

rol de espacio de intercambio cultural propio 

de toda urbe. Si Adriano se había ocupado 

ante todo de alentar el protagonismo y libertad 

de acción de cada diseñador y de difundir su 

nombre en la participación de las realizaciones, 

nutriéndose así la calidad de la marca Olivetti 

por medio de la multiplicidad de figuras que 

formaban parte de ella, de la misma manera 

entonces, los eventos en Buenos Aires se 

valieron de la sinergia de sus protagonistas, de 

la suma del aporte individual de distinguidos 

intelectuales para visibilizar ante el público 

local la identidad filantrópica de la institución 

empresarial. Se repite por lo tanto el collage, 

la puesta en escena bajo un mismo espacio 

de pluralidad de ideas y propuestas para 

reconstruir así un panorama completo de la 

cultura argentina.

Francisco Sambrizzi
Universidad Argentina de la Empresa. Facultad de Arquitectura y Diseño. Ciudad de Buenos Aires, 
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Notas

(*) Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación UADE/INSOD A14A06 “Fomento y 
Vanguardia: mul  nacionales en la Arquitectura Argen  na. Los casos de Olive    y Fiat” dirigido 
por Mg. Arq. Silvio Plotquin y con la par  cipación de Dra. Arq. Mariana Inés Fiorito.

(1)  Se u  liza el concepto expuesto por Françoise Choay  (1994). 

(2)  Véase Choay (1965), Hall (1996) y Fishman (1982). 
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(3)  La par  cipación tanto en Merlo como en San Pablo del arquitecto italiano Marco Zanuso y sus 
publicitados resultados no son novedad en la historiogra  a. Véase Banham (1969, pp. 263-295).

(4)  Publicado en 1945 fue la reelaboración del original The Disappearing City de 1932. En 1958 se 
publicaría la versión fi nal  tulada The Living City.

(5)  Crí  co y editor; fue divulgador en Italia de la obra de Le Corbusier.

(6)  El comité direc  vo estaba compuesto por Giulio Carlo Argan, Sergio Be   ni, Pierre Janlet, Riccardo 
Musatti, Enzo Paci, Geno Pampaloni, Carlo Ludovico Ragghianti, luego se incoporaría Renzo 
Zorzi. Contribuían Adriano Oivetti, Henry Russell Hitchcock, Paolo Portoghesi, Le Corbusier, 
Rchard Neutra, Walter Gropius, Paul Rudolph, Esther McCoy, Vincent J. Scully, Siegfried Giedion, 
Ernesto N. Rogers, E  ore So  sass Jr, Ricardo Boffi  l, Oriol Bohigas, entre otros.

(7)  Contribuían Giovanni Astengo, Bruno Zevi, Ludovico Quaroni, Giovanni Michelucci, Giuseppe 
Samonà, Leonardo Benevolo, Manfredo Tafuri, Carlo Aymonino, entre otros.

(8)  Grupo formado en 1923 por Clarence Stein e integrado por Benton MacKaye, Lewis Mumford, 
Alexander Bing y Henry Wright. Sus conceptos fueron implementados principalmente en las 
comunidades de Sunnyside Gardens, Queens y Radburn, New Jersey.

(9)  Corporación federal estadounidense creada en 1933 dentro del contexto de la Gran Depresión 
para otorgar desarrollo económico  mediante la generación de electricidad y control 
medioambiental al valle del río Tennessee.

(10) Osborn (1950); Mumford (1950); Astengo (1951); Neutra (1953); Gutheim (1953). En otro de los 
ar  culos se describe las greenbelts estadounidenses bajo la mirada fotográfi ca de Gretchen Van 
Tassel mostrando niños paseando y jugando en espacios al aire libre. Mumford (1953). 

(11) Algunos proyectos consisten en grupos de edifi cios y otros fueron realizados en etapas.

(12) Adriano Olive    fue electo alcalde de Ivrea en 1956 y diputado en 1958 como representante del 
Movimiento Comunità.

(13) United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Comitato Amministrativo per 
l´Assistenza ai Senzate  o. Fue una campaña de posguerra de construcción de barrios populares; 
Adriano fue nombrado presidente en 1959.

(14) Una nota al pie incluida posteriormente a uno de los discursos indica que "en los años 1956-
57 el horario de trabajo en todos los establecimientos Olive    en Italia fue llevado a 45 horas 
semanales divididas en 5 días formadas de 9 horas: al mismo  empo los salarios medios entre el 
55 y 58 aumentaron en un 9 por ciento" (Olive   , 1955,  in  Olive   , 1962, p. 120).

(15) Según el propio Adriano, en el verano de 1955, 1.539 familias tuvieron prácticamente 
reduplicados los salarios familiares  (Olive   , 1955, in Olive   , 1962, p. 135).

(16) En el bole  n de no  cias de Olive    número 9 de 1953 menciona “las máquinas producidas son 
idén  cas a las producidas en Ivrea y toda la ac  vidad de la fábrica y de las ofi cinas siguen el 
espíritu de la planta madre (Associazione Archivio Storico) . 

(17) Arquitecto milanés (1916-2001), fue también el encargado de proyectar la fábrica de Olive    en 
San Pablo, inaugurada en 1959, y de realizar el diseño, junto a Mario Bellini, de la calculadora de 
mesa Programma 101 de Olive   .

(18) Goldstein y Lluch (2010, p. 24) aducen la decisión de construir la fábrica en Merlo en 1954 al 
hecho de que las ganancias no podían ser repatriadas 
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(19) Convenio sobre Emigración (21/2/47), Anexo Sanitario (16/4/47), Acuerdo sobre Migración 
(26/1/48) y, en otra etapa, el Protocolo adicional de emigraciones y colonización (25/6/52) 
(Galante, 2008). 

(20) Exis  an polí  cas para incen  var el crecimiento demográfi co equilibrado entre campo y ciudad 
como el Decreto n. 3721/52 que proponía limitaciones para radicarse en un radio menor a 100 
km. de la Capital (Galante, 2008, p. 8).

(21) “La inmigración regulada no es la que el gobierno debe fomentar, de acuerdo con nuestra 
Cons  tución” (Bahía Blanca, La Nueva Provincia, 22 de febrero 1947).

(22) Tanto Olive    como Fiat reclutaban en Italia sus ingenieros, técnicos y cuadros direc  vos (Devoto, 
2008, p. 407). 

(23) La sede brasileña produciría máquinas de escribir profesionales y la P101, mientras que la 
mexicana se dedicaría a máquinas portá  les.

(24) Inicialmente proyectada como edifi cio aparte, fue luego ubicado junto a la línea de montaje.

(25) Inicialmente proyectada dentro del edificio junto a las oficinas, fue luego construida como 
edifi cación aparte junto con el jardín de infantes.

(26) Existen referencias que mencionan que el playground fue diseñado por Roberto Burle Marx.

(27) “Olive    Argen  na”, Summa n. 5, julio 1966, p. 35

(28) Se cuenta con el proyecto publicado en Nuestra Arquitectura (Giuducci, octubre, 1960). 

(29) “Olive    Argen  na”, Summa n. 5, julio 1966, p. 34

(30) El edifi cio atraería la atención de Reyner Banham quien lo tomará como referente en su libro "La 
arquitectura del entorno bien clima  zado" (1969, pp. 263-295).

(31) Conocido hoy como Barrio Ex Olive   .

(32) En par  cular a los postulados de Neutra y sus comparaciones con la heterogeneidad presente en 
los árboles de hojas todas iguales.

(33) En el Bole  n Ofi cial de la República Argen  na, 7 de junio 1967 fi guran los inmuebles a nombre 
de la fi rma Olive    Argen  na S.A.C. e I. En Merlo, además de la fábrica, se menciona un terreno 
de 41.928 m2 des  nado a campo de deportes, doce casas (se contabilizaron catorce el 24 de 
octubre de 2014 y así lo confi rman el resto de las fuentes consultadas) des  nadas a viviendas 
del personal en un terreno de 5.763 m2 con 1.154 m2 de superfi cie cubierta total, y la Escuela 
Ingenieros Camilo y Adriano Olive    de 450 m2 cubiertos con trámite de donación al Ministerio 
de Educación de la Provincia de Buenos Aires (2014). En el plano catastral de loteo de 1959 
fi gura como propietaria Olive    Argen  na. Debido a la capacidad colmada de una escuela vecina, 
se habría interesado a la empresa Olive    para la construcción del edifi cio, fi nanciándolo casi en 
su totalidad y dotándolo de mobiliario, según “La escuela 38 Olive    celebró bodas de plata”, 
artículo periodístico publicado en el diario "Los principios" en 1991 (referencia manuscrita) 
hallado en los archivos de la Escuela Camilo y Adriano Olive   , visita 24 de octubre 2014. Se 
hallaron diversas leyes relacionadas con el desarrollo de este  po de viviendas. La Ley 6734/64, 
había aprobado el contrato entre la Provincia de Buenos Aires, el Banco Central y los EE.UU. 
a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), contemplando la construcción 
de 1.200 viviendas por el sistema de autoayuda. La Ley 6979/64 promovía la cons  tución de 
consorcios para la construcción de viviendas de no más de 60 m² de superficie cubierta: el 
Estado aportaría las  erras, asistencia técnica, materiales y equipos (solo o en conjunto con 
municipalidades o en  dades ofi ciales o privadas). El benefi ciario debería pagar la mano de obra.
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(34) Dionisio Petriella, presidente de la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires desde 1945 a 
1996 rememora las películas documentales proyectadas en 1965 sobre la pintura italiana 
realizadas por las ofi cinas culturales de (Petriella, 1966). Mario Orlando, actual presidente de la 
Dante Alighieri local y presidente de la Asociación Cultural Cristóforo Colombo en ese entonces 
recuerda en una entrevista el destacado rol de Olive    en el patrocinio del nuevo edifi cio de la 
Escuela Cristóforo Colombo caracterizando a la empresa como “ángel de la guarda” hasta el 
punto de nombrar a la fl amante aula magna "Adriano Olive   " en su honor (Orlando, 2014). 

(35) Ejerció la Presidencia de la Nación entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966, o sea 
3 días después de inaugurada la escuela.

(36) “Inauguró Illia en Merlo una Escuela y un Barrio”, ar  culo periodís  co sin referencias hallado en 
los archivos de la Escuela Camilo y Adriano Olive   , visita 24 de octubre 2014.

(37) La Ley 6749/64 reglamentó el funcionamiento de ambas ins  tuciones. La inicia  va de la escuela 
habría surgido de la Comisión Direc  va de la Sociedad de Fomento 9 de Julio, la cual habría 
formado un consorcio en conjunto con Olive    y la Dirección General de Escuelas, según nota 
de comunicación del decreto de creación de la escuela, sin referencias, hallada en los mismos 
archivos de la escuela.

(38) En la página 3 fi gura “Conferencia pronunciada en la escuela n°38 Camilo y Adriano Olive   ”; 
sin embargo en la página 4 fi gura “Texto de la versión grabada de la conferencia de Córdova 
Iturburu pronunciada en la ciudad de San Miguel de Tucumán el día 6 de octubre de 1967, Ciclo 
Nacional de Conferencias de Olive    Argen  na 1967”.

(39) “El aporte de Olive    a la comunidad”. En: Revista Mercado, 27 de agosto 1970. Luis Mercadante 
menciona una doble venida en los años 1971 y 1972 (Mercadante, 1974, p. 83).  

(40) Tanto entusiasmo produjeron las jornadas que el mismo día del alejamiento de Onganía se 
computaron 4.000 personas en el Teatro San Mar  n.

(41) Es el caso de Borges cuyo texto, pocas veces citado, está situado dentro del Tesoro de la 
Biblioteca Nacional de Argen  na.

(42) Juan Carlos Onganía ejerció la Presidencia de facto de la Nación entre el 29 de junio de 1966 y el 
8 de junio de 1970.

(43) Roberto Marcelo Levingston estaba por entonces al mando del gobierno. Ejerció la Presidencia 
de hecho entre el 18 de junio de 1970 y el 22 de marzo de 1971.

(44) “Arquitectura Hospitalaria. Jornadas de actualización en planificación, financiamiento y 
arquitectura del sector salud”, Summa n. 21, diciembre 1969, p. 46.

(45) Italia contó con la destacada representación de Mario Alberto Coppini, Consejero del Comité 
Económico y Social de la Comunidad Económica Europea y Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre Urbanización en el Centro de Estudios Ambientales de Roma.

(46) Se otorgaron entre 1955 y 1957, resultando premiados Ignazio Gardella, Carlo Scarpa y Franco 
Albini en arquitectura, y Luigi Piccinato, Ludovico Quaroni y Giuseppe Samona en urbanismo.
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(47) "El día 6 de julio tuvo lugar en el recinto de sesiones del ex-Concejo Deliberante, el acto de 
entrega del Premio Olivetti – consistente en la suma global de un millón de pesos y sendas 
medallas y diplomas individuales – al grupo de profesionales que integró el equipo del Estudio 
de Preinversión: Central Nuclear para la Zona del Gran Buenos Aires  - Litoral. […] este premio 
fue instituido por la firma Olivetti Argentina para distinguir, entre los trabajos presentados 
al V Congreso Argentino de Ingeniería, al que signifique el mayor aporte en beneficio de la 
comunidad para la República Argen  na". El equipo estaba integrado, entre otros, por Jorge A. 
Sábato, sobrino de Ernesto Sábato (Comisión Nacional de Energía Atómica, 1967).

(48) Como ejemplo, el hecho de relacionar máquinas de escribir Olive    con los reconocidos escritores 
par  cipantes del ciclo de conferencias sería una perfecta ecuación. 

(49) Además de las referencias respecto a las facilidades edilicias ya mencionadas, Luis Mercadante 
en 1974 describe que el personal de Olivetti goza “de los más amplios beneficios laborales 
y sociales” siendo “objeto en sus distintos niveles de procesos y cursos de capacitación”  
(Mercadante, 1974, pp. 82-83). 

(50) En su discurso a los trabajadores de Ivrea en 1955, Adriano mencionaría que “decenas de 
funcionarios y de dirigentes han pasado de los cuadros italianos a los de las sociedades anexas”, 
haciendo notar también que cada transferencia era comunicada en "No  cias Olive   "  (Olive   , 
1955, in Olive   , 1962, p. 129). 

(51) En los bole  nes ofi ciales y en varios medios locales fi gura argen  nizado como "Luis Borio".

(52) “La Escalada de Olive   ”, Competencia. Revista quincenal de economía y negocios, N° 50, 25 de 
abril 1969.

(53) Adriano Olive    indicaba su “fe en la virtud liberadora de la cultura, a fi n de que los trabajadores 
todavía demasiado sacrifi cados por muchas  difi cultades, salven, día a día, una inferioridad de la 
que es culpable la sociedad italiana” (Olive   , 1955, in Olive   , 1962, p. 134).
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para publicação pelos pareceristas,  levando-se em conta sua consistência  acadêmico-científi ca, clare-
za de ideias, relevância, originalidade  e oportunidade  do tema.

COMUNICAÇÃO COM OS AUTORES

Os autores serão comunicados  por e-mail da decisão fi nal, e a revista não se compromete  a 
devolver os originais não publicados.

OS DIREITOS DO AUTOR

A revista não tem condições de pagar direitos autorais nem de distribuir separatas. Cada autor 
receberá dois exemplares do número em que for publicado seu trabalho.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS 

Os trabalhos devem conter:

• título, em português, ou na língua em que o artigo foi escrito, e em inglês;

• texto, digitado  em Word,  espaço  1,5, fonte arial tamanho  11, margem  2,5, tendo no 
máximo 25 (vinte e cinco) páginas, incluindo tabelas, gráfi cos, fi guras, referências  bibliográfi cas;  as 
imagens devem ser em formato TIF, com resolução mínima de 300 dpi e largura máxima de 13 cm;

• resumo/abstract de, no máximo, 120 (cento e vinte) palavras em português, ou na língua em 
que o artigo foi escrito, e outro em inglês, com indicação de 5 (cinco) palavras-chave em português, ou 
na língua em que o artigo foi escrito, e em inglês;

• referências bibliográfi cas, conforme instruções solicitadas pelo periódico.

Os trabalhos submetidos à Cadernos Metrópole devem ser enviados pelo sistema, da seguinte 
maneira: (1) se o/s autor/es não possuir/em cadastro ainda, favor clicar aqui; (2) no cadastro, preencher 
principalmente os seguintes campos: nome, e-mail, instituição (vínculo), e no campo “Resumo da Bio-
grafi a” defi nir sua titulação mais alta, lugar de trabalho e função de cada um; (3) depois de cadastra-
do, o autor deve acessar o sistema clicando aqui.

Importante:

• A autoria NÃO DEVE constar no documento. As informações a seguir devem ser preenchidas 
no passo 3 da submissão  (Inclusão  de Metadados):  nome do autor, formação  básica, instituição de 
formação, titulação acadêmica, atividade que exerce, instituição em que trabalha, unidade e departa-
mento, cidade, estado, país, e-mail, telefone e endereço para correspondência.

• É imprescindível  o envio do Instrumento  Particular  de Autorização  e Cessão de Direitos Au-
torais, datado e assinado pelo(s) autor(es). O documento deve ser transferido no passo 4 da submissão  
(Transferência  de Documentos  Suplementares). Em caso de dúvida, consulte o Manual de Submissão 
pelo Autor.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

As referências  bibliográficas, que seguem as normas da ABNT adaptadas pela Educ, deverão ser 
colocadas no fi nal do artigo, seguindo rigorosamente  as seguintes instruções:

Livros
AUTOR ou ORGANIZADOR (org.) (ano de publicação). Título do livro. Cidade de edição, Editora.
            Exemplo:
CASTELLS,  M. (1983). A questão urbana. Rio de Janeiro, Paz e Terra.

Capítulos de livros

AUTOR DO CAPÍTULO (ano de publicação). “Título do capítulo”. In: AUTOR DO LIVRO ou ORGANIZADOR 
(org.). Título do livro. Cidade de edição, Editora.

            Exemplo:
BRANDÃO, M. D. de A. (1981). “O último dia da criação: mercado, propriedade e uso do solo em 

Salvador”. In: VALLADARES, L. do P. (org.). Habitação  em questão. Rio de Janeiro, Zahar.

Artigos de periódicos

AUTOR DO ARTIGO (ano de publicação). Título do artigo. Título do periódico. Cidade, volume do 
periódico, número do periódico, páginas inicial e fi nal do artigo.

             Exemplo:
TOURAINE,  A. (2006). Na fronteira  dos movimentos sociais. Sociedade  e Estado. Dossiê Movimentos 

Sociais. Brasília, v. 21, n. 1, pp. 17-28.

Trabalhos apresentados  em eventos científicos

AUTOR DO TRABALHO (ano de publicação). Título do trabalho. In: NOME DO CONGRESSO, local de 
realização. Título da publicação. Cidade, Editora, páginas inicial e fi nal.

             Exemplo:
SALGADO, M. A. (1996). Políticas sociais na perspectiva da sociedade civil: mecanismos de controle 

social, monitoramento e execução, parceiras e fi nanciamento. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
ENVELHECIMENTO POPULACIONAL: UMA AGENDA PARA O FINAL DO SÉCULO. Anais. Brasília,  
MPAS/ SAS, pp. 193-207.

Teses, dissertações  e monografias

AUTOR (ano de publicação). Título. Tese de doutorado  ou Dissertação de mestrado. Cidade, Instituição.
             Exemplo:
FUJIMOTO, N. (1994). A produção monopolista do espaço urbano e a desconcentração do terciário de 

gestão na cidade de São Paulo. O caso da avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini. Dissertação de 
mestrado. São Paulo, Universidade de São Paulo.

Textos retirados de Internet

AUTOR (ano de publicação). Título do texto. Disponível em. Data de acesso.
             Exemplo:
FERREIRA,  J. S. W. (2005). A cidade para poucos: breve história da propriedade urbana no Brasil. Dis- 

ponível em: http://www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/index.html. Acesso em: 8 set 2005.
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Salvador Universidade Federal da Bahia
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Exemplar avulso: R$20,00
Assinatura anual (dois números): R$36,00

Enviar a fi cha abaixo, juntamente com o comprovante de depósito bancá-
rio realizado no Banco do Brasil, agência 3326-x, conta corrente 10547-3, 
para o email: cadernosmetropole@outlook.com
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Assinatura referente aos números _____ e _____

Nome ___________________________________________
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Telefone  (        ) _______________        Fax  (       ) _____________
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Data ________       Assinatura __________________________




