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RESUMO 

 

Esta pesquisa procura entender os processos recentes de reestruturação urbana 

que vêm tomando corpo no Centro Antigo de Salvador, mais particularmente em 

três de suas áreas: a 7ª Etapa do Programa de Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador, liderada pelo poder público estadual; o Cluster Santa Tereza, 

capitaneado pelas empresas Eurofort Patrimonial e a RFM Participações e o projeto 

LGR Santo Antônio Além do Carmo, conduzido pela herdeira do Shopping Center 

Iguatemi. Apoiados nos pressupostos teóricos de Smith, Hamnett e Ley, entre outros, 

analisamos como se caracteriza e se estrutura a gentrificação nessas três 

intervenções em curso, no período compreendido entre 2000 a 2010. A proposta de 

gentrificação aparece na 7ª Etapa como um objetivo do projeto. Nos 

empreendimentos privados evidencia-se a apropriação de parte do tecido urbano 

edificado, utilizando-se de mecanismos de desvalorização e revalorização dos 

atributos históricos, gerando um intenso processo de valorização especulativa, sem 

efetivamente reabilitar os imóveis. Mantendo-os desocupados, sem integração 

social, promove-se a expulsão da população e reforça-se a produção de imóveis 

vazios no Centro Antigo de Salvador. 

Palavras-chave 

Reabilitação, Gentrificação, Expulsão da população, Patrimônio Histórico;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Cette recherche souhaite comprendre les processus récents de restructuration 

urbaine qui est en développement, plus spécifiquement, dans trois zones de l'ancien 

centre de Salvador: la 7e étape du Programme de Recuperation du Centre 

Historique de Salvador, coordonnée par le pouvoir public de l’Etat; le Cluster Santa 

Tereza, mené les entreprises Eurofort Patrimonial et RFM participações, et aussi par le 

projet LGR Santo Antônio Além do Carmo. En outre, le Carmo, conduit par l'héritière 

du Shopping Center Iguatemi. Nous prendrons pour base, les présuppositions 

théoriques de Smith, Hamnet et Ley, parmi d’autres, pour analyser comment se 

caractérise et comment se structure la gentrification,  dans ces trois interventions en 

cours, dans la période comprise entre 2000 et 2010. La proposition de 

“gentrificação” apparaît dans la 7e étape comme un objectif du projet. Dans les  

entreprises privées, il est évident, l’appropriation d’une partie du tissu urbain édifié, il 

y a une utilisation des mécanismes de dévalorisation et revalorisation des attributs 

historiques, en produisant un intense processus de valorisation spéculative des 

propriétés. En les maintenant inhabités, sans intégration sociale, l´expulsion de la 

population est encouragée et la génération de propriétés inoccupées dans l’ancien 

Centre de Salvador  est renforcée. 

Mots-Clés    

Réhabilitation, Gentrification, Expulsion de la population, Patrimoine historique 
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Introdução 

 

A presente tese apresenta uma análise sobre o processo de gentrificação que 

acontece no Centro Antigo de Salvador, no período compreendido entre 2000 a 

2010. 

Este trabalho se estrutura em três capítulos: no primeiro, pesquisamos o conceito 

de gentrificação e os principais enfoques analíticos. Essa reflexão se apoia nas 

teorias de Neil Smith e David Ley e nas principais transformações desse 

fenômeno: da gentrificação esporádica à generalização da gentrificação. Os 

pressupostos de Chris Hamnett, para entender a tese da teoria integrada da 

gentrificação, e os componentes necessários para que a gentrificação ocorra, 

foram fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Smith afirma que a compreensão dos processos de gentrificação requer o 

entendimento das transformações das estruturas econômicas e dos modos de 

ações dos gentrificadores. Através de Ley, incorporou-se a percepção de que 

esse fenômeno está relacionado a uma nova estratégia do desenvolvimento 

urbano, interessada em atrair a classe emergente. Com o suporte de Hamnett, 

discutiu-se a questão de uma depreciação significativa dos imóveis e do 

diferencial de renda resultante, como condições para instauração de processos 

de gentrificação. Outro aspecto enfatizado, na abordagem conceitual de 

referência do trabalho, correspondeu à conexão dos fenômenos de 

gentrificação às mudanças políticas e econômicas dadas a partir da 

globalização (Smith, Harvey e Swyngedouw). 

Além disso, esse capítulo também tratou de um cenário de experiências 

internacionais e nacionais sobre reabilitação de centros históricos. Na 

experiência internacional, foram  destacados os processos de renovação da 

área central de Baltimore (EUA), da reabilitação do centro antigo de Lyon 

(França) e da reabilitação do Centro Histórico de Quito (Equador). No caso 

norte-americano, nota-se um projeto de renovação urbana com um processo de 

gentrificação clássico, no qual se evidencia a substituição da população. Em 

Lyon, na França, foi escolhido um projeto de intervenção em que se observou 

que o processo de gentrificação passou por diferentes fases e no qual, a partir 

de 1999, ocorreram mudanças decorrentes de políticas de cidade que 

buscavam garantir a permanência da população pobre, com a introdução de 

instrumentos de salvaguarda social. No caso de Quito, no Equador, a 

revitalização do Centro Histórico representou a primeira grande incursão de uma 

agência multilateral de fomento, o BID, na América Latina. Seu exemplo tornou-

se referência no Brasil, sendo incorporado pelo governo federal no programa 

MONUMENTA/BID. 

Dentro da experiência nacional, foram enfatizados processos recentes de 

“revitalização” de áreas centrais das cidades de São Paulo, no caso do projeto 

Nova Luz, de Recife e de São Luís. Esse debate sobre a revitalização no Brasil 

considerou a percepção de que, sobretudo nas grandes cidades, ocorrem casos 

de substituição social, reinvestimento econômico e, em geral, de mudança de 

significado e imagem das áreas centrais, ligados a processos de revitalização.  
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Nos casos das três experiências recentes de reabilitação ou renovação nas 

capitais São Paulo, Recife e São Luís constatou-se a ocorrência de processos de 

gentrificação. Os estudos sobre tais processos demonstram a diversidade de 

intervenções realizadas, que podem contribuir para um maior entendimento do 

caso de Salvador, objeto da pesquisa desta tese. O caso de São Paulo difere 

dos demais porque ainda está em processo de elaboração. Recife e São Luís 

aproximam-se mais do caso de Salvador, por serem cidades litorâneas e 

nordestinas, sendo a experiência de São Luís inspirada na de Salvador.  

No capítulo II revisitamos o tema sobre as centralidades da cidade de Salvador 

onde se pode notar que a mudança de centralidade ocorrida na década de 

1980, e o surgimento do turismo como possibilidade econômica para o Estado 

da Bahia, coincidem com a redefinição da política de patrimônio histórico e 

cultural. Nesse capítulo apresentamos uma síntese das políticas sobre o Centro 

de Salvador, a partir de 1967, destacando o programa de recuperação do 

Centro Histórico de Salvador (1992 a 2010). Ressaltamos os processos e lógicas 

desse programa e como ele se desenvolve até hoje. O Capítulo II trata ainda 

de desdobramentos recentes na ação sobre o centro, enfatizando a criação 

do ERCAS, anunciado como uma nova referência espacial o Plano de 

Reabilitação do Centro Antigo de Salvador. A despeito disso, constatou-se que 

o referido plano é inspirado em conceitos e técnicas do planejamento 

estratégico, sendo seu processo de elaboração desenvolvido através de uma 

participação extremamente controlada e dirigida, além de desconsiderar os 

instrumentos urbanísticos e diretrizes do Estatuto da Cidade. 

O Capítulo III foi dedicado ao exame das características do processo de 

gentrificação que vêm tomando corpo no Centro Antigo de Salvador, no 

período de 2000 a 2010, mais particularmente em três de suas áreas: a 7ª Etapa 

do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, liderado pelo 

poder público estadual; o assim chamado Cluster Santa Tereza, capitaneado 

pelas empresas Eurofort Patrimonial e a RFM Participações e o projeto LGR 

Santo Antônio Além do Carmo, conduzido pela herdeira do Shopping Center 

Iguatemi. Inicialmente são tratados os antecedentes desse processo, 

focalizando o cenário do período anterior de 1991 a 2000, através da 

observação de algumas características físicas, sociais e imobiliárias que 

incidiam diretamente nas áreas pesquisadas.            

Considerando-se os antecedentes acima referidos e apoiados nos pressupostos 

teóricos de Smith, Hamnett e Ley, analisamos como se caracteriza e se estrutura 

a gentrificação nessas três intervenções em curso que apresentam, em sua 

concepção e na prática, processos de gentrificação, explicitados através da 

revalorização imobiliária, do caráter seletivo dos empreendimentos e do 

deslocamento de famílias de baixo rendimento. 

A escolha da pesquisa sobre o processo de gentrificação no período de 2000 a 

2010 relaciona-se ao fato de que a intervenção pública na 7ª Etapa do 

programa de recuperação do Centro Histórico de Salvador, concebida nos 

anos de 1990, é considerada por Nobre como uma experiência precursora do 

processo de gentrificação no Brasil. A metodologia de intervenção foi 

readequada em 2000 para atender às exigências do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID, que tinha como principal crítica ao modelo implantado 



 3 

a falta de sustentabilidade e a monofuncionalidade do projeto. Este contou, 

também, com uma combinação de recursos estadual, federal e o 

financiamento do BID, que conduziram à formatação de um projeto com o 

objetivo de reforçar a função residencial e a mistura de uso, diferenciando-se 

das etapas anteriores. As duas intervenções privadas que pesquisamos se 

inscrevem a partir de 2006 e são projetos concebidos em tecidos urbanos 

existentes, nos quais o estado, o município e agentes privados já tinham 

demonstrado o interesse de intervir.  

Na intervenção do Estado, na sétima etapa do programa de recuperação do 

Centro Histórico de Salvador, foram analisadas as mudanças introduzidas no 

século XXI, ação que se desenvolve desde 1992, tomando como referência o 

novo governo eleito em 2003 (federal), 2007 (estadual) e a mobilização da 

Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico – AMACH, criada em 

2002, em defesa da permanência e da inclusão dos moradores no projeto. 

Os dois empreendimentos privados, o Cluster Santa Tereza e o LGR Santo Antônio 

Além do Carmo, foram selecionados em função das seguintes características: 

 As duas ações privadas inscrevem-se na concepção de um urbanismo 

corporativo e traduzem práticas de renovação que colocam, sem 

constrangimentos, a lógica empresarial e o desenvolvimento do 

mercado imobiliário e de alto padrão, a desregulamentação 

econômica, o controle e a privatização do espaço urbano e 

residencial. 

 Nos dois empreendimentos privados a ação empresarial sai da escala 

de um imóvel e se estende a várias quadras, ou seja, muda a escala 

de intervenção da iniciativa privada. Agora tem-se uma ação 

empresarial concertada em perímetros urbanos existentes no centro 

histórico à semelhança das experiências públicas;  

 Os investidores não dependem de recursos do Estado – eles têm 

recurso para intervir e visualizam a transformação da cidade como 

aumento do seu capital.  Esse tipo de intervenção privada poderia ser 

entendido, segundo Smith, como um revigoramento capitalista do 

espaço das cidades, que atribui um novo papel ao espaço urbano 

nos processos de circulação e valorização do capital em âmbito 

mundial, assim como inventa também novas formas de agir sobre o 

espaço urbano. 

 Se antes quem ditava as regras era somente o Estado, definindo quem 

entrava e quem saía das áreas objeto de investimento, agora a 

iniciativa privada também define quem são os inseridos e os excluídos 

desses projetos, como será visto no decorrer da pesquisa. 

Para analisar essas questões, apoiamo-nos em pressupostos teóricos de David 

Ley, Neil Smith e Chris Hamnett para identificar o processo de gentrificação. 
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Nesse sentido, pesquisamos como se expressam, nos três projetos em curso, os 
componentes indicados por Hamnett,1 necessários para que a gentrificação ocorra:  

1. A oferta de áreas adequadas a essa renovação; 

2. A existência de gentrificadores potenciais; 

3. A existência de um ambiente central economicamente desvalorizado, 

porém atraente; 

4. O interesse de certos segmentos populacionais e econômicos pelo 

centro antigo. 

Na teoria de Smith, a gentrificação provoca nas áreas reabilitadas o deslocamento 

dos residentes, mais especificamente do segmento popular. Considera-se, portanto, 

que a gentrificação expressa um conflito de classes, isto é, a nova classe média é 

encarada como aquela que substitui e expulsa a classe trabalhadora residente nos 

bairros gentrificados. Pesquisamos de que forma isso vem se processando nas três áreas 

estudadas. 

Além disso, foi realizada a contextualização do processo de recuperação do Centro 

Histórico de Salvador, no qual o Estado teve um papel bastante particular  na expulsão 

de 3962 moradores no período de 1992 a 2004. 

A primeira questão é entender o que acontece de fato nas três áreas de estudos. 

Parece estranho em nossa realidade afirmar que uma nova classe média está 

reconquistando o centro antigo. Primeiro, porque não se percebe isso, quando se 

percorrem as áreas de estudo e o conjunto da área central. Então, o que está 

acontecendo?  

Para se entender o processo de transformação social, recorremos às informações: da 

COELBA, da EMBASA, da SEFAZ e do IBGE. Para pesquisar o deslocamento dos 

residentes, os movimentos de entrada e saída das famílias, foi levantada, junto à 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, entre 2000 a 2010, a 

situação de todos os contratos de energia elétrica localizados nas três áreas 

trabalhadas. 

Ainda em relação ao deslocamento, foram sistematizadas as informações das fichas 

de cadastramento das famílias residentes na 7ª Etapa de Recuperação do Centro 

Histórico de Salvador, realizado pela CONDER em 2000. Como parâmetro dessa 

sistematização foram utilizados os seguintes indicadores: famílias residentes na poligonal 

da 7ª Etapa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador; a identificação do 

destino (para onde foram as famílias);  gênero do chefe de família, a composição 

familiar, o tempo de residência das famílias, a renda, o tipo de ocupação e o valor 

pago como auxílio relocação. 

Além disso,  utilizaram-se dados disponíveis do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Censos 1991 e 2000, que permitiram avaliar a entrada e saída de 

moradores através das informações de acréscimo e decréscimo populacional, assim 

como possíveis mudanças do perfil econômico das famílias, nível de instrução e 

número de moradores por domicílio. 

                                                 
1
 Hamnett, Chris. “Les aveugles et l’éléphant: l’explication de la gentrification”, p. 75. 
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As informações sobre as áreas de interesse para a pesquisa levantadas junto à  

COELBA foram relacionadas aos contratos de Energia Elétrica selecionados no 

período de 2000 a 2010:    

1) Movimentações de ativação e baixa de contrato de Energia Elétrica;  

2) Os contratos ativados no sistema, agrupados por área de estudo e tipo de uso; 

3) Os contratos baixados no sistema, agrupados por área de estudo e tipo de uso; 

4) Consumidores residenciais cadastrados como baixa renda, incluídos na Tarifa 

Social de Energia, agrupados por ano e por área de estudo; 

5) Consumidores agrupados por área de estudo e Faixas de Consumo: de 0 a 80 

KWh; de 81 a 140 KWh; de 141 a 300 KWh, de 301 a 500 KWh e superior a 500 

KWh.  

Os dados da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A – EMBASA, também 

possibilitam uma leitura da transformação da composição social. 

Os mapas temáticos elaborados junto à EMBASA mostram a situação atual das áreas em 

estudo.  

1) Situação das ligações de água (cortada, factível, inativa, ligada e suprimida, 

consumo por faixa); 

2) Uso do solo; 

Foram levantadas e analisadas as propostas contidas nos três projetos em relação à 

composição social; qual demanda o projeto pretendia atrair; que tipo de comércio 

externo seria implantado nas áreas; em relação ao comércio de proximidade quais seriam 

preservados ou incluídos. Essa análise foi identificada através dos discursos de 

empreendedores dos projetos em documentos levantados e nas entrevistas realizadas 

com os empreendedores dos dois projetos privados e na intervenção pública. 

Conforme a teoria de Smith, um dos componentes para que ocorra a gentrificação é a 

existência de oferta de áreas adequadas a essa renovação. Para entender esse 

pressuposto, é preciso compreender qual é a situação do estoque de imóveis existentes 

(os imóveis desocupados, os em situação de risco, os em arruinamento). Para essa análise, 

utilizaram-se dados elaborados e disponibilizados pela EMBASA, pelo IBGE/2000, pela 

CODESAL, bem como os estudos de Ângela Gordilho sobre “Ocupação Urbana e 

Ambiente Construído”, disponível na publicação do Plano de Reabilitação Sustentável do 

Centro Antigo de Salvador, do governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, 

Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador, Julho/2010. 

A existência de um ambiente central economicamente desvalorizado, porém atraente - A 

combinação de espaço desvalorizado e atraente tem sido utilizada pelos 

empreendedores privados como oportunidade para fazer negócios, em especial com a 

própria cidade. O capital imobiliário visualiza nos imóveis abandonados e em ruínas as 

condições favoráveis para obtenção de lucros (um capital construído ocioso, 

caracterizado pela baixa rentabilidade, significando uma desvalorização da riqueza 

construída, pública e privada). Além disso, as áreas escolhidas para o desenvolvimento 

dos projetos constituem-se em bens urbanos patrimoniais (ou histórico-culturais), 
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configuram-se em um espaço urbano único (tombado pela UNESCO), diferentes do 

restante da cidade e possuem grande significado simbólico para a população 

local, regional, nacional e internacional.  

A existência de gentrificadores potenciais e o processo de valorização das áreas de 

estudo foram verificados através da dinâmica imobiliária. Para isso, foram utilizadas 

informações do: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; da 

Prefeitura Municipal de Salvador, especificamente da Superintendência do 

Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município, da Fundação Mário Leal 

Ferreira e da Coordenadoria de Tributos Imobiliários da SEFAZ.   

O levantamento realizado junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN, consistiu na verificação e sistematização dos projetos residenciais 

analisados pelo Escritório Técnico de Licenças e Fiscalização - ETELF/IPHAN, no 

período de 2001 a 2009. Para entender a dinâmica imobiliária: 

Utilizamos a sistematização das informações dos Alvarás de Construção, 

emitidos pela SUCOM, para o centro histórico de 2000 a 2010; 

Levantamos, sistematizamos e analisamos as informações das Transferências 

de titularidade de Imóveis ocorridas no período de 2000 a 2010, emitidas pela 

Secretaria Municipal da Fazenda, na Coordenadoria de Tributos Imobiliários, 

considerando a seleção das inscrições imobiliárias, especificadas por ruas, 

inseridas nas áreas de estudos; a identificação dos imóveis que tiveram 

transferências de titularidade (que foram comercializados; a reincidência de 

comercialização no mesmo imóvel no período pesquisado; os valores de 

aquisição declarados e a forma de aquisição).   

Para analisar o interesse de certos segmentos populacionais e econômicos pelo 

centro antigo - A preferência cultural de certos segmentos populacionais e 

econômicos com interesse pela localização do centro da cidade foi observada em 

dois momentos: através dos dados sistematizados (conforme descrito 

anteriormente) e depois de 2000 através dos dados levantados e sistematizados 

nesta pesquisa. 
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Capítulo I 

 

1.1  O conceito e processos de gentrificação  

Nos últimos anos, diversas pesquisas sobre gentrificação vêm sendo realizadas por 

sociólogos, antropólogos, geógrafos e profissionais do urbanismo com o objetivo de 

compreender o conjunto de processos de transformação do espaço em áreas 
urbanas centrais2. 

O termo gentrificação foi utilizado pela primeira vez por Glass3, nos anos de 1950, 

quando a autora analisou as transformações de antigos bairros populares e 

desvalorizados no centro de Londres. De acordo com Corbillé, 

gentrificação é um neologismo formado a partir do termo ‘gentry’, utilizado pela 

nobreza rural nos séculos XVIII e XIX para designar uma hierarquia social e 

econômica que estava abaixo da aristocracia latifundiária inglesa, mas acima dos 

camponeses e fazendeiros (CORBILLÉ: 2007, p.353). 

Para Hamnett, gentrificação é um fenômeno físico, econômico, social ou cultural. A 

gentrificação incide não apenas em uma transformação social, mas também em 

uma alteração física do estoque de moradias, na escala de bairros, representando, 

enfim, uma transformação econômica sobre os mercados fundiários e imobiliários. É 

essa combinação de mudanças sociais, físicas e econômicas que distingue a 
gentrificação como processo ou conjunto de processos específicos4 (HAMNETT: 

1991, p. 61). 

Segundo este autor, gentrificação caracteriza-se como 

um processo de transformação da composição social dos residentes de um bairro, 

mais precisamente da substituição de camadas populares por camadas médias 

assalariadas; e se constitui em um processo de natureza múltipla: de investimento, de 

reabilitação e de apropriação, por essas camadas sociais, de um estoque de 
moradias e de bairros operários ou populares (HAMNETT:1991, p. 55)5. 

                                                 
2 Atualmente o termo gentrificação é utilizado na França, por antropólogos, sociólogos e por geógrafos 

(BIDUO, 2003; Donzelot, 2004, Guilly e Noyé, 2004; Pinço-Charlot, 2004, entre outros). Porém, vários 

pesquisadores já estudavam fenômenos similares sem, no entanto, mobilizar o termo gentrificação, adotando, 

por exemplo, o retorno à cidade, reinvestimento e emburguesamento (Coing, 1966; Chavon-Demersay, 1984; 

Biduo, 1984; Authier, 1993; Simon; 1995 entre outros). 

3 Ruth Glass, uma socióloga inglesa, publicou o livro “London: aspects of changes, em 1964”. Informação 

apresentada por Chris Hamnett no texto “Les aveugles et l’éléphant: l’explication de la gentrification”, que 

trata dos processos e  fatores da gentrificação. O texto foi traduzido por Catherine Rhein e Gabriel Kourchid, 

na revista STRATES nº 9, 1996/1997, p. 55. 

4 Chris Hamnett é professor do Departamento de Geografia do King’s College de Londres. Publicou em 1991, 

na Transactions of the Institute of British Geographres, o texto “Les aveugles et l’éléphant: l’explication da la 

gentrification”,  que trata dos processos e  fatores da gentrificação. O texto foi traduzido por Catherine Rhein 

e Gabriel Kourchid, na revista STRATES nº 9, 1996/1997. 

5 Tradução livre da autora. Texto original: La gentrification est en processus de la transformation de la 

composition sociale des résidents d’un quartier, plus précisément la substitution de couches moyennes 

salariées à des couches ouvrières, et un processus de nature distincte, celui de la réhabilitation, de 

l’appropriation et de l’investissement, par ces couches sociales, d’un stock de logements et de quartiers 

ouvriers. 
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A produção acadêmica científica que trata desse processo se organiza em duas 

tendências: uma relacionada à economia e à produção e outra baseada na 
cultura e no consumo6.  

Para Smith:  

só é possível compreender os processos de gentrificação se entendermos as 

transformações das estruturas econômicas, e como funcionam as ações dos 

gentrificadores - dos produtores e dos consumidores. Não se pode também ignorar o 

papel desenvolvido pelos construtores, empreendedores, proprietários, fornecedores 

de empréstimos, agências governamentais, agentes imobiliários, inquilinos e o papel 
da “renda diferencial (SMITH:1979, p. 540)7. 

Já para Ley, o fenômeno está relacionado a uma nova estratégia do desenvolvimento 

urbano, interessada em atrair a classe emergente. Esses gentrificadores provocam, ao 

longo do tempo, a substituição da população residente e introduzem seus estilos de 

vida, cultura e de consumo. A teoria proposta por Ley é fundamentada na produção 

dos gentrificadores e sobre suas condições culturais e de consumo (Ley:1981 e 1986). 

A principal contribuição de Ley consiste na relação que ele estabelece entre os 

projetos de revitalização e uma nova ideologia do viver, introduzida por uma nova 

elite profissional. 

O geógrafo Smith centrou suas pesquisas no processo de transformação e 

recuperação de bairros em declínio de Nova Iorque por certos segmentos das 

classes médias. Os resultados de seus trabalhos buscam formular  

uma nova concepção de luta de classes no que concerne ao controle dos espaços 

urbanos, luta esta que não é mais entre proletários e capitalistas, mas, sobretudo, 
entre uma classe média imbuída de uma nova cultura yuppie8 e os segmentos mais 

pobres da população urbana. Os primeiros são os gentrificadores, e os segundos são 

os perdedores dessa luta impiedosa (SMITH:1987, p.154) 

A compreensão do fenômeno de gentrificação nos leva à necessidade de explicar 

as transformações da oferta da propriedade gentrificável e das práticas dos 

produtores do espaço urbano, por meio do estudo dos atores econômicos, das 

instâncias financeiras e das instituições políticas. Para Smith, a interpretação desse 

fenômeno exige uma análise do processo histórico de desvalorização do capital no 

                                                 
6 Essas duas tendências apresentam posicionamentos políticos distintos: os argumentos baseados na cultura 

e no consumo têm sido usualmente utilizados por aqueles que, de alguma forma, comemoraram a 

chegada da gentrification, que justificaria os custos sociais envolvidos, enquanto os argumentos baseados 

na economia e na produção têm sido utilizados por aqueles que se situariam na perspectiva de uma teoria 

social crítica (Smith, 1996, apud. RIGOL: 2008, p. 103).  

7 Tradução livre da autora. Texto origina l: (…) To explain gentrification according to the gentrifier’s actions 

alone, while ignoring the role of builders, developers, landlords, mortgage lenders, government agenciers, 

real estate agents and tenants is excessively narrow. A broader theory of gent rification must take the role of 

producers as well as consumers into account, and the role of the rent gap.    

8 Para Harvey, a nova cultura de yuppie pode ser entendida por: seus ativos de pequena nobreza, pela 

estreita atenção ao capital simbólico, pela ligação à moda e ao design e (pela procura) de qualidade de 

vida urbana (HARVEY: 1992, p.300). Essa  nova classe média surgiu, segundo Smith e outros, das mudanças 

na estrutura de trabalho. Os estudos de Sashia Sassen apresentam a apropriação dos centros renovados 

pela ‘classe global’, também conhecida como nova classe profissional transnacional. Esta concepção foi 

desenvolvida no livro “Sociologia da globalização”, 2010, p. 146 - 157. 
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centro da cidade. Para isso, propôs o modelo explicativo do ‘rent gap’9 ou do 

diferencial de renda, apoiando-se na análise dos dados de desinvestimento e de 

reinvestimento no ambiente construído: num primeiro momento, ocorre a fuga de 

capitais para a periferia, provocando uma degradação dos imóveis nos centros das 
cidades, a ausência de manutenção e um crescimento de habitações vazias10 

(SMITH:1996, 67). 

De acordo com Hamnett, 

a gentrificação ocorre quando a depreciação dos imóveis é significativa, quando o 

gap (o diferencial de renda) é suficientemente amplo para que empreendedores 

possam adquirir estruturas muito baratas, possam pagar os custos de construir e lucrar 

com a reabilitação, possam também pagar os juros sobre os empréstimos pessoais e 

sobre os empréstimos de construção e possam, enfim, vendê-los como produto final 

de maneira que haja um retorno satisfatório para o empreendedor. Segundo essa 

perspectiva, a gentrificação é o produto estrutural dos mercados fundiários e 

imobiliários cujo principal interesse não são as pessoas, mas a produção do capital 
para as áreas centrais (HAMNETT:1991, p. 66-67)11. 

Dessa forma, a gentrificação é uma consequência do movimento de retorno do 

capital aos centros urbanos, onde a criação do diferencial de renda havia 

possibilitado as condições necessárias para que a reabilitação ou a renovação 

fosse viável economicamente.  

Para entender a tese da teoria integrada da gentrificação, Hamnett lista quatro 

requisitos necessários para que a gentrificação ocorra em uma escala significante.  

1. A oferta de áreas adequadas a essa renovação; 

2. A existência de gentrificadores potenciais; 

3. A existência de um ambiente central economicamente desvalorizado, 

porém atraente;  

4. A preferência cultural de certos segmentos populacionais e 

econômicos pela localização do centro da cidade.  

                                                 
9 O diferencial de renda é de fundamental importância para a tese de Smith. Rent gap é a diferença entre a renda 

potencial da terra e a renda da terra atual capitalizada nas condições presentes. Pode ser gerado pela 

desvalorização do capital e também pelo contínuo desenvolvimento urbano e sua expansão (Neil Smith, The New 

Urban Frontier. Gentrification and the Revanchist City, p. 67 e 68). A teoria do diferencial de renda (rend gap) de 

Smith indica que as causas originais da gentrificação estavam na mobilidade geográfica do capital e nos modelos 

históricos do investimento e desinvestimento no campo urbano: o investimento nas áreas periurbanas em 

detrimento da região central, dominante no século XX, criou condições de reinvestimentos sobre locais específicos 

do centro, tomando forma de gentrificação.  

10 Essa mudança espacial de investimento de capital em direção ao subúrbio conduziu ao rent gap. Hamnett, Chris. 

“Les aveugles et l’éléphant: l’explication da la gentrification”,   p. 59.   

11 Tradução livre da autora. Texto original (…) la gentrification est le produit structurel des marchés foncier et 

immobilier. Les flux de capitaux don’t le taux de profit est le plus élevé et les mouvements de capitaux vers les 

banlieuves avec la depreciation continue du capital des centres-villes, produisent en définitive la rente foncière. 

Lorsque cet écart se creuse suffisamment, la rehabilitation (ou, en ce cas, la renovation) peut commencer à 

concurrence les taux de retour disponibles ailleurs et le capital revient. [...] le mouvement de retour du capital, non 

des gens, vers les centres.  
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Para Smith, Harvey, Swyngedouw, entre outros, os fenômenos de gentrificação estão 

também conectados a um quadro muito mais amplo de mudança político-

econômica, chamado nos anos 80 de globalização. É preciso, então, abordar a 

gentrificação por esse outro lado, o da economia global. Os autores ressaltam a 

necessidade de se considerar o processo de gentrificação no quadro de 

desenvolvimento de um novo regime de acumulação nas economias em mutação 
(SMITH:1991, SWYNGEDOUW:1986, HARVEY:1991,1992)12. Zachariasen traduz esse 

processo como os “novos pólos de crescimento” que correspondem, frequentemente, 

“a espaços urbanizados suscetíveis de atrair [camadas altamente qualificadas] em 

razão da oferta de equipamentos culturais, lazer, consumo e concentração de 

oportunidades de emprego que eles representam” (ZACHARIASEN: 2006, p.24). 

Os autores Rérat, Soderstrom, Besson e Piguet apresentam uma definição extensiva 

da noção de gentrificação, o que permitiria, segundo eles,  

alinhavar em conjunto as diferentes facetas: residenciais, comerciais, estéticas, de 

elitização das cidades, e dos meios de articular os diferentes mecanismos pelos quais 

as cidades adquirem novos valores e, em particular, elitizam-se em benefício de 

certas categoriais de população em detrimento de outra” (RÉRAT, SODERSTROM, 

BESSON e PIGUET: 2008, p. 39-56). 

Podemos reconhecer três ondas de gentrificação, de acordo com Smith13: A primeira 

seria esporádica e se limitaria a nichos estritos do mercado. A segunda marcaria a 

consolidação do processo, provocando transformações sociais numa rede muito mais 

ampla de reestruturação urbana. A última onda evidenciaria o processo de 

transformação de dentro para fora. Além dos edifícios reabilitados e apartamentos 

reformados, abrangeria também novos restaurantes e vias comerciais do centro, enfim, 

todo um leque de grandes operações na paisagem das áreas centrais. O processo de 

gentrificação da cidade se caracterizaria “como uma conquista altamente integrada 

do espaço urbano, na qual o componente residencial não pode ser racionalmente 

dissociado das transformações das paisagens, do emprego, do lazer e do consumo”. 

(SMITH: 2006, p.72) 

                                                 
12 Ver David Harvey, Condição Pós-Moderna, 1992, p.163 - 176.  

13  Essas três ondas, segundo Neil Smith traduzem a história da gentrificação em Nova Iorque. A primeira  

corresponde aos anos cinquenta e meados dos anos setenta, quando a gentrificação esporádica precedeu a crise 

financeira e fiscal posterior a 1973. A segunda abrange a consolidação da gentrificação, que se configurou no fim 

dos anos setenta até 1989 (momento em que a municipalidade aderiu integralmente aos novos programas e 

financiamentos de reabilitação de habitações) antes de se generalizar nos anos de 1990 para o conjunto das 

grandes metrópoles (SMITH: 2001, p.63 e 2006: p.19). O Brasil esteve de fora das duas primeiras fases do capital 

especulativo imobiliário, que começavam em meados do século XX. Por isso, (...) desconheceu tanto a primeira 

quanto a segunda fase da gentrificação, diz Hélène Rivière D’Arc (2004, p.341). Esse fato se justifica porque no Brasil 

experimentavam-se, até esse momento, os efeitos de um dito milagre econômico movido pela expansão territorial 

da indústria e do fenômeno urbano sem limites. 

Segundo Santos, as cidades brasileiras, entre 1950 e 1980, apesar de ficarem à margem do processo de 

gentrificação, não ficaram isentas de participação na reprodução do capital em escala internacional. A forma de 

inserção do território brasileiro no universo dos negócios altamente rentáveis deu-se a partir de dispositivos típicos de 

um país de economia periférica e com um território, do ponto de vista da circulação capitalista, ainda por 

desbravar. Enquanto no centro da economia capitalista o espaço urbano, já consolidado por toda extensão 

territorial, atendia aos imperativos da valorização por meio da “requalificação” de áreas centrais no interior das 

cidades, no Brasil novas periferias eram inseridas recorrentemente no universo da circulação de valores a partir da 

urbanização do território. 

É somente na década de 1990, com a falência de um Estado protodesenvolvimentista, que a capacidade de 

expansão territorial da fronteira urbana se arrefeceu. É nessa nova fase que as grandes metrópoles brasileiras vão 

conhecer a revalorização dos terrenos centrais como parte da estratégia de reprodução do capital. (Santos: 2008, 

p.1). 
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Nesse sentido, a gentrificação não representa mais uma simples estratégia residencial, 

mas se configura na principal mudança metropolitana em áreas centrais da cidade. 

Agora, como antes, ela corresponde a uma conquista classista da cidade. A 

gentrificação produz nesse contexto paisagens urbanas que as classes médias e 
médias altas desejam consumir14. Do ponto de vista da teoria de Pierre Bourdieu, 

podemos interpretar a gentrificação como representante do poder dessas classes15 em 

delimitar um território e “impor uma visão de mundo e um estilo de vida, ou seja,  

buscam moldar o espaço a sua imagem e semelhança” (BOURDIEU: 2001, p.113). 

A nova gentrificação complexa e institucional traduz a renovação urbana de 

dimensão classista. Essa gentrificação classista conectada ao mercado financeiro 

mundial, aos promotores imobiliários, ao comércio local, aos agentes imobiliários e às 

lojas de marcas, é estimulada (a gentrificação) pelos poderes locais, para os quais os 

impactos sociais serão assegurados pelo mercado. 

Segundo Florida, as políticas de renovação social e de transformação dos edifícios 

colocadas em prática por certas cidades visando atrair para seu centro as elites da 
‘classe criativa’16 organizam-se por meio da reestruturação da economia capitalista, da 

concorrência entre cidades e da difusão de novas teorias de desenvolvimento 

econômico local (FLORIDA: 2007, p.190). Em referência a essas operações recorrentes de 

novas construções, vem sendo utilizada recentemente a expressão “new-build 
gentrification”17. 

Para Smith,“esta estratégia urbana global, a generalização da gentrificação neste fim 

do século XX, conduziu a uma aliança concertada e sistemática do urbanismo público 

e do capital, privado e público, preenchendo o vazio deixado pelo abandono das 

políticas urbanas progressistas” (SMITH: 2006, p. 75).   

A reestruturação da economia gerou uma nova organização da sociedade, 

alcançada por meio de novas formas de trabalho e de novos produtos de consumo. 

Porém, a característica mais marcante dessa revitalização econômica consiste na 

diferenciação, na personalização, e a gentrificação emerge como um dos 

conteúdos diferenciadores desse processo no espaço urbano. 

Podemos concluir que a gentrificação é um conjunto de processos articulados pelo 

capital, e o Estado assume o papel de principal facilitador desse fenômeno.  A 

gentrificação se apropria de espaços residenciais, comerciais, equipamentos e de outros 

usos da cidade, provoca transformações sociais de elitização das áreas centrais e 

deportação da população pobre. A política de gentrificação não incorpora a justiça 

social, o direito à moradia para a população pobre ou o direito à cidade para todos.

                                                 
14 Segundo Rose e Bourdin, a produção de paisagens urbanas pode ser entendida como: Un «marketing des lieux» 

en direction d’une clientèle aisée tend peu à peu à se substituer à l’action collective des innovateurs culturels se 

lançant dans l’achat-rénovation (Rose, 2006:39). Ce marketing fait appel à des imaginaires culturels et historiques et 

joue sur la production d’ambiances qui s’adressent aux perceptions visuelles et sonores (Bourdin, 2007:171). 

15 Essas classes são as classes médias e médias altas, também conhecidas como classe criativa. 

16 Richard Florida afirma que a capacidade de desenvolvimento econômico da cidade depende do lugar que 

ocupa a classe criativa: cientistas, engenheiros, professores universitários, artistas, gente do show-business, atores, 

designers, arquitetos, grandes pensadores da sociologia contemporânea.   

17 A noção de gentrificação é acompanhada de várias expressões: gentrificação esporádica, gentrificação 

marginal, gentrificação emergente, gentrificação de consumo, gentrificação institucional, gentrificação 

estratégica, política de gentrificação, entre outras.  
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1.2  Experiência internacional e nacional de reabilitação de 

centros históricos 

Considerando que, em geral, os projetos de renovação urbana contemporâneos 

trazem em sua essência as características acima descritas, cabe investigar como 

a experiência nacional e internacional de reabilitação de centros históricos tem 

lidado com essa questão. 

Para dar conta de responder essa questão, torna-se necessário observar 

algumas experiências internacionais: Baltimore, nos Estados Unidos; Lyon, na 

França e Quito, no Equador. Veremos que, no caso norte-americano, ocorreu 

um projeto de renovação urbana com um processo de gentrificação clássico, 

isto é, houve efetivamente substituição da população. Em Lyon, na França, 

em um projeto de intervenção, observamos que o processo de gentrificação 

passou por diferentes fases e, a partir de 1999, ocorreram mudanças 

decorrentes de políticas de cidade as quais buscavam garantir a 

permanência da população pobre com a introdução de instrumentos de 

salvaguarda social. O objetivo é estudar o processo de reabilitação do bairro 

de Saint-Georges, no centro histórico de Lyon, bem como conhecer as 

estratégias e os instrumentos que visam reverter o processo de requalificação 

excludente dos centros urbanos, especificamente as medidas que buscam 

salvaguardar a permanência da população mais pobre nos locais objetos de 

intervenção. Nesse sentido, o acesso a essas experiências e políticas públicas 

que articularam a preservação do patrimônio histórico construído e o 

atendimento às necessidades de habitação da população de menor renda 

fornece-nos subsídios para analisar a situação do centro histórico da cidade 

de Salvador, no Brasil.  

A revitalização do Centro Histórico em Quito, no Equador, representou a 

primeira grande incursão de uma agência multilateral de fomento, o BID, na 

América Latina. Seu exemplo tornou-se referência no Brasil, sendo 

incorporado pelo governo federal no programa MONUMENTA/BID. Os efeitos 

do processo de revitalização de Quito têm sido traduzidos pelo conceito de 

“boutiquizacion”, utilizado para definir resultados de re(apropriação) dos 

espaços centrais por classes médias em termos de consumo. 

Ainda que existam outras experiências - Docklands, em Londres; os projetos 

de renovação de cidades espanholas como Barcelona, Bilbao, entre outras; 

Porto Madero na Argentina - optamos por essas três experiências, através 

das quais acreditamos ser possível balizar as questões a respeito de nosso 

estudo sobre o Centro Antigo de Salvador. 
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1.2.1  Eperiência norte-americana - A renovação da área central de 

Baltimore (EUA) 

Baltimore está localizada ao longo do rio Patapsco, na baía de Cheasapeake,  

costa leste dos Estados Unidos e diferencia-se por ser a principal cidade e centro 

cultural do estado americano de Maryland. A cidade foi fundada em 1729, 

destacando-se como um dos principais portos marítimos do país, devido a sua 

localização privilegiada: próxima aos principais mercados do Midwest americano. É 

considerada também um importante centro de compras, entretenimento e turismo. 

Tais atividades se consolidaram após um processo de desindustrialização, 

responsável pelo declínio (a partir da década de 70) da indústria manufatureira 

local. 

A partir da segunda metade do século XX, os centros históricos, antigas áreas 

degradadas e abandonadas como pátios ferroviários, áreas portuárias desativadas, 

ou simples vazios urbanos vivenciaram um processo de abandono decorrente da 

reestruturação produtiva. O esgotamento do modo de produção fordista criou 

novas centralidades e esvaziou as atividades dos centros tradicionais. Essas áreas 

abandonadas foram objetos de projetos de recuperação urbana e retomada 

econômica, a exemplo das áreas portuárias e industriais de Baltimore e Boston, nos 

Estados Unidos, de Londres na Inglaterra e, numa segunda fase, de Barcelona, na 

Espanha. 

A partir dos anos 1970 o espaço urbano passa a ser estratégico para o 

desenvolvimento da “nova economia urbana”, pautado nas atividades comerciais 

e de serviços, em detrimento das atividades de produção industrial que 

predominavam até então. O espaço urbano é deliberadamente transformado em 

ferramenta - para a ação econômica - e produto - para o mercado. Iniciativas 

públicas e privadas associam-se para transformar o espaço, particularmente das 

áreas centrais, anteriormente dinâmicas, em produtos, reincorporando essas áreas a 

uma estratégia espacial de desenvolvimento. A cidade transforma-se, então, numa 

cidade-empreendimento, como descreve Arantes. 

Esse modelo descrito por Arantes “passa a ser reproduzido quase como uma receita 

de urbanismo em inúmeras cidades pelo mundo”, considerado por muitos 

pesquisadores como “um divisor de águas entre o planejamento urbano e regional 

tradicional, concebido pela racionalidade territorial sob o controle do Estado, e o 

planejamento estratégico - concepção que toma a cidade aos fragmentos, 

comandada pela lógica empresarial neoliberal”. (ARANTES:2000, p. 5I) 

Arantes mostra como, já nos anos setenta, em decorrência da crise do chamado 

modelo fordista-keynesiano, surgia nos Estados Unidos um novo modelo liberal de 

planejamento fundamentado na ideia de cidade como “máquina de produzir 

riqueza”, segundo o qual cultura e gestão empresarial resultavam em 

determinantes.  

As cidades norte-americanas haviam encontrado uma fórmula mágica. O 

planejamento deixou de controlar o crescimento urbano, passando a encorajá-lo 

por todos os meios possíveis e imagináveis. Essa nova mensagem começa a 

repercutir entre os planejadores. Hall destaca que a partir desse discurso as cidades 

se transformaram em “máquinas de produzir riqueza; o primeiro e principal objetivo 

do planejamento devia ser o de azeitar a máquina” (HALL:1995, p.407). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_americano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maryland
http://pt.wikipedia.org/wiki/1729
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_mar%C3%ADtimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Midwest
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_manufatureira
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Essa parecia ser a receita mágica para a revitalização urbana. Segundo Hall, ela se 

constituiria em um “novo tipo de parceria criativa, expressão incessantemente 

utilizada pelos norte-americanos, entre o governo municipal e o setor privado, que 

contava com forte subvenção vinda de Washington”. (HALL: 1995, p. 412). O subsídio 

federal, conjugado com uma nova visão de investimento em empreendimento 

lucrativo por parte do setor público, e a cooperação entre os empreendedores do 

setor público e privado foram elementos decisivos da nova fórmula. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a revitalização da área central e do porto de 

Baltimore em parceria com a iniciativa privada levou à valorização de espaços 

coletivos. O processo de revitalização em Baltimore iniciou-se no final da década de 

50, quando a cidade começou a sofrer com o abandono da área central e o 

declínio do porto. Diante dessa situação, um grupo de empresários locais, entre os 

quais James Rouse, que já havia participado da construção da cidade nova de 

Columbia e de alguns shopping-centers em áreas centrais, uniram-se para enfrentar a 

decadência da área central e contrataram um plano diretor ao urbanista David 

Wallace, encampado pela Prefeitura e aprovado pela Câmara Municipal em 1959.  

O plano recomendava, numa primeira fase, a renovação de alguns quarteirões, com 

a conservação de alguns edifícios de valor histórico e a proposta de uma 

combinação de usos. O projeto previa habitação, comércio, serviços, lazer e turismo 

cultural, feira-mercado, salas de convenções, aquário e estacionamento público no 

subsolo. De acordo com Del Rio, “o plano se estendeu para a área de Inner Harbor 

(cais interno), que se tornou um ponto de atração turística e um gancho para o 

processo de recuperação de todo o centro”. (DEL RIO: 1990, s/n.). 

Imagem 1 - Inner Harbor (porto interior), em Baltimore. 

 
Fonte: www.baltimore.to/baltimore_panorama.html. Acesso em: 20 jan. 2011. 

O principal agente desse processo de renovação foi justamente o empreendedor 

James Rouse. Sob sua liderança, o Comitê para a Grande Baltimore - grupo financeiro 

de elite constituído em 1956 – efetivamente tomou posse da cidade. De acordo com 

Hall, liderou “uma coalização pró-crescimento que habilmente manipulou o apoio 

público e combinou fundos federais e privados para promover uma urbanização 

comercial em grande escala”. (HALL: 1995, p. 413).  
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O projeto de renovação do porto de Baltimore foi estruturado através de uma 

parceira tripartite, que combinou recurso federal, municipal e privado. Nessa 

parceria, o governo federal aportou recursos da ordem de U$S 180.000.000 

(cento e oitenta milhões de dólares); o governo local investiu 58 milhões e a 

iniciativa privada, apenas 22 milhões. Segundo Hall, “o subvencionamento 

federal, conjugado com uma nova visão de investimento em empreendimento 

lucrativo por parte do setor público, e a cooperação entre os empreendedores 

do público e privado foram elementos decisivos da nova fórmula” (HALL: 1995, 

p.414).  

Na análise de Hall, o papel desempenhado por Rouse no Inner Habor inovava 

em relação ao que outras cidades americanas estavam fazendo. A 

reurbanização de Baltimore abrangia uma área de 250 acres adjacentes ao 

Centro Local de Charles e incorporava uma nova combinação de atividades: 

recreação, cultura, compras, habitação para moradores de renda mista. 

Segundo Hall, Rouse incorporava um “novo conceito de reutilização adaptável: 

recuperação e reciclagem de antigas estruturas físicas para novos usos”  (HALL: 

1995, p. 414). 

Para Harvey, o caso de Baltimore exemplifica o processo de espetacularização 

urbana iniciado nos Estados Unidos, na década de 1960. (HARVEY: 1989, p. 89).  

De acordo com Somekh e Campos, a renovação do porto de Baltimore tornou-

se mote para o reerguimento da cidade, esboçando o novo paradigma do 

projeto urbano estratégico, que seria desenvolvido também em outras 

localidades. Hall se refere à reprodução desse modelo como rousificação, 

segundo ele caracterizado por um processo repetido em uma série de cidades 

industriais norte-americanas mais antigas.  

Esse processo, de acordo com Hall, envolve a criação de uma cidade-palco. 

Assim como o teatro, “ela copia a vida real, mas não é vida urbana de 

verdade”. Ainda, segundo esse autor, “as ruas encantadoramente restauradas - 

todas yuppificadas (...) têm exatamente a mesma qualidade: procuram parecer 

um trecho de filme Disney com sua América urbana imaginária, cometendo, 

porém, a incongruência de serem reais.” (HALL: 1995, p.415) 

O espetáculo urbano como mercadoria apoia-se na promoção do consumismo 

e do turismo. Segundo Harvey, 

Considera-se hoje que o espetáculo urbano construído no entorno de Inner Habor 

atrai mais visitantes para Baltimore do que a Disneylândia. Os teatros de arena da 

Rouse em Habor Place oferecem a âncora, mas a cena geral do consumismo 

associado com o lazer tem seus elementos institucionais (o National Aquariun e o 

Maryland Science Center), sua versão interior (a Gallery da Rouse em Habor Place) 

e seus símbolos eternos, acrescentados mais recentemente, como o Hard Rock 

Café, uma ESPN Zone e o Planet Hollywood. (HARVEY:2004, p. 194) 

Em Baltimore, das intervenções iniciais no centro da cidade aos projetos 

contemporâneos de requalificação urbana, transcorreu um período de 

depuração de um modelo de gestão urbana baseado em competitividade 

(ARANTES, 2002), empreendedorismo urbano (HARVEY, 1996; 2005) e 

planejamento estratégico (VAINER, 2002), (SOMEKH e CANDIDO, 2004) todos 

referenciados e interligados a elementos globalizados. 
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Quadro 1 
Projetos de renovação de Baltimore 

Projeto Características e 

decorrências 

Investimento financeiro 

Em 1961, Mies Van der Rohe 

venceu o concurso promovido 

pela Prefeitura para a 

construção do primeiro edifício 

comercial no novo Charles 

Center.  

Entretanto, o segundo 

colocado, acreditando no 

sucesso da renovação, 

executou seu projeto em um 

lote em frente ao qual seria 

realizado o projeto vencedor, 

concluindo o prédio antes 

dele.. 

Esse projeto impulsionou 

outros programas e projetos 

voltados à renovação do 

centro de Baltimore, sendo o 

mais significativo, o projeto 

para a área do Inner 

Harbor (porto interior). 

Os recursos envolvidos na 

época foram de U$260 

milhões - 70 % provenientes 

de recursos públicos 

federais, 20 % de recursos 

públicos municipais e 10 % 

do setor privado. 

Em 1980, a Rouse Company 

inaugurou a Inner Harbor, 

projetada por Benjamin 

Thompson. 

A retirada das velhas 

edificações abandonadas e a 

renovação da área portuária 

transformou a Inner Harbor  no 

principal ponto de atração da 

cidade, concentrando um 

impressionante conjunto de 

empreendimentos e múltiplas 

atividades. 

No fim de seu primeiro ano 

de operação (1981), o 

Harborplace já havia 

recebido 18 milhões de 

visitantes. 

Empreendimentos 

habitacionais para o Inner 

Harbor promovidos pela 

prefeitura nos anos 80: o 

programa urban 

homesteading no bairro de 

Otterbein, a duas quadras do 

waterfront. 

   

O programa atraiu novos 

moradores, principalmente da 

classe média, e jovens 

profissionais. A prefeitura 

ofereceu os imóveis 

abandonados, pelo preço 

simbólico de um dólar, para 

famílias que não possuíssem 

outro imóvel em Baltimore, 

exigindo-se que passassem a 

morar lá, recuperassem (...) e 

se comprometessem a não 

revender em dois anos, de 

modo a evitar uma 

especulação prejudicial.  

A prefeitura ofereceu o 

financiamento de materiais 

de construção. A área foi 

rapidamente reocupada e 

revitalizada e até uma 

antiga igreja abandonada 

foi reciclada em lofts 

residenciais. 

Esse projeto gerou impacto 

ao longo do waterfront 

transformando, por exemplo, 

o tradicional Fells Point bairro 

portuário de usos mistos e 

comunidades étnicas.  

O Fells Point passou a atrair 

turistas, novos usos e 

moradores nos edifícios 

recuperados.  O processo de 

gentrificação também foi 

observado por Harvey no 

bairro de Canton, na parte 

leste da cidade. 

   

No final de 1981, foi instalado 

o primeiro grande hotel do 

Inner Harbor, o Hyatt 

Regency. 

O projeto original era 

composto de 500 quartos,  

O hotel Hyatt de 35 milhões 

significou para o 

empreendedor um 

investimento de 500 mil 

dólares; o restante foi 

dinheiro público.  



 17 

Em 1981, foi inaugurado o 

Aquário Nacional sobre um 

píer, objeto de um 

concurso ganho pelo 

grupo Cambridge Seven  

 

 

O Aquário era considerado 

o projeto âncora do Inner 

Harbor de Baltimore. 

Em 1991 ganhou um anexo 

no píer vizinho, onde se 

localizou uma nova área 

de exposições e grande 

tanque com anfiteatro 

para shows aquáticos. 

O investimento aportado 

na execução desse 

anexo foi de US$ 21 

milhões. 

 

Durante a década de 1990, 

foram executados dois 

ginásios esportivos e um 

Centro de Convenções.  

O Centro de Convenções 

foi construído para 

assegurar a viabilidade dos 

hotéis e conseguir parte do 

que se avalia ser uma 

indústria de eventos.  

150 milhões de dólares 

foram investidos pelo 

poder público para 

construir o Centro de 

Convenções. 

O estádio inaugurado em 

1992 foi inserido no centro 

da cidade, valorizou a vista 

para o centro e utilizou-se 

de um edifício vizinho 

construído em 1898.  

A justificativa do projeto é 

a de que esses 

investimentos criariam 

emprego e gerariam 

renda.  

Cerca de 1 bilhão de 

dólares foram gastos na 

construção de dois 

ginásios de esportes. O 

poder público aportou 

meio bilhão de dólares.   

Em 1998, a Downton 

Partnership dirigida por 

Peter Angelos, o milionário 

dono do Baltimore Orioles, 

começou uma campanha 

contra a circulação de 

pobres na área central da 

cidade. 

O empresário propôs a 

construção de um 

“campus para os sem-

teto”, ao estilo de um 

gueto, em algum lugar fora 

da cidade. Essa 

concepção foi apoiada 

pela prefeitura. 

 

Fonte: Hall(1988); Frieden & Sagalyn (1989); Arantes (2000); Del Rio(2006) ; Harvey( 2006) .  

Todo esse quadro de intervenções demonstra uma preocupação com a reconstrução 

radical da imagem de seu centro, da nova beira-mar e do empreendimento interno 

no porto. No entanto, de acordo com Harvey, essas intervenções encobrem a situação 

de pobreza de Baltimore.  

Segundo Harvey, dentro dessa lógica, Baltimore se apresenta como uma cidade 

dinâmica  

pronta para acomodar capital forâneo e encorajar a entrada de capital e de 

pessoas certas. Não importando que a sua realidade seja a de empobrecimento e 

deterioração urbana generalizada. A comunidade, os líderes civis e empresários 

identificaram a cidade em uma pesquisa realizada na década de 1980 como 

“falso brilho sobre a podridão” (SZANTON, 1986). Um relatório do Congresso de 1984 

descreve a cidade como uma das mais “carentes” dos Estados Unidos e um estudo 

abrangente realizado por Levine (1987) mostrava reiteradamente quão parciais e 

limitados eram os benefícios e de como a cidade como um todo estava 

acelerando em vez de diminuir o seu declínio. (HARVEY:1996, p. 60 e 61) 

Ainda, de acordo com Harvey, “a imagem de prosperidade esconde tudo isso, 

mascara as dificuldades subjacentes e projeta uma imagem de sucesso que se 

espalha internacionalmente” (HARVEY:1996, p. 61). 
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O processo de renovação em Baltimore se fez, segundo Hall, “(...) desalojando 

principalmente os idosos, as minorias, os locatários e a classe trabalhadora. Em muitos 

casos, a virada para a recuperação desencadeou efetivamente o processo de 

elitização (...)(HALL: 1995, p. 312). Além disso, paralelamente aconteceu um processo 

de abandono de imóveis, que quase quintuplicou: “de 7 mil em 1970 passa para 40 mil 

casas abandonadas por volta de 1998, num universo de pouco mais de 300 mil 

unidades existentes no perímetro urbano (Entre 1966 e 1999 foram demolidos 4 mil 

imóveis; há planos de demolir mais 11 mil). A esperança “oficial” é de que isso expulse 

da cidade os pobres e a subclasse”. (HARVEY: 1988, p.183). 

Em Baltimore parece que encobrir a pobreza não responde mais às estratégias da 

prefeitura e dos empresários. Em 1998, a  

Downton Partnership, dirigida por Peter Angelos, que está se apoderando do centro da 

cidade, buscando levar os sem-teto-e as entidades filantrópicas que os atraem – para 

algum lugar fora da cidade. (...). Ele “propõe até mesmo um “campus para os sem-teto”, 

ao estilo de um gueto (...) ação perfeitamente compatível com a observação de Engels, 

segundo a qual a única solução que a burguesia consegue encontrar para seus problemas 

é afastá-los das vistas. (HARVEY: 2006, p. 204) 

Harvey analisa ainda como o processo de gentrificação se estendeu para outras áreas 

além do centro e de Inner Harbor  

a bem-sucedida reciclagem de antigos prédios industriais (American Can) e as novas casas 

urbanas na margem do rio próxima dali abriu caminho para a rápida gentrificação do 

bairro de Canton na parte leste da cidade. Situada no perímetro do centro da cidade, a 

faixa que vai de Canton ao centro propriamente dito, margeando o porto, é conhecida 

como “The Gold Coast” [Costa Dourada] devido ao seu potencial de redesenvolvimento 

para pessoas de alta renda. O efeito disso nas moradias mais antigas de Canton foi 

impressionante. À falta de outros espaços para expansão, os proprietários das antigas casas 

estreitas, todas iguaizinhas, competem entre si mediante a construção de coberturas 

bizarramente ostentosas com vistas para o porto. (HARVEY:2006, p. 196) 

A cidade recebeu em 2000 cerca de 13 milhões de turistas18, dinamizando a economia 

local com algo em torno de U$ 3 bilhões; “e investimentos maciços, continuavam 

sendo aportados no centro em 2006, movimentando aproximadamente U$ 2,5 bilhões: 

em projetos de infra-estrutura, residenciais, hotéis, universidades e em um sem número 

de projetos culturais (...)”. (VIEIRA: 2006, 61).  

Todos esses projetos servem para quem?  Ainda se comemora o recebimento de mais 

turistas, com a inclusão da cidade de Baltimore no calendário da Fórmula Indy. A 

prova de estreia em agosto de 2011, atrairá aproximadamente  100 mil espectadores e 
um lucro de cerca R$ 130 milhões19.  A cidade continua, no entanto, a figurar entre “as 

dez mais violentas do mundo”20,  com um estoque enorme de imóveis abandonados. A 

iniciativa privada, com apoio dado pela prefeitura, pretende tirar do centro da cidade 

todos os pobres. 

                                                 
18 LEGISLATIVE Session: Investing in Digital Harbor. Taking Care of Business: City of Baltimore, Maryland, USA. January 9, 

2001. Disponível em <http://www.ci.baltimore. md.us>. Acesso: 21 janeiro de 2011 

19Acesso em 21/01/2011  http://esportes.terra.com.br/automobilismo/formulaindy/2010/noticias/0,,OI4466155-

EI15401,00-Baltimore+entrara+no+calendario+da+Formula+Indy+em.html 

20 Baltimore é a 9ª cidade mais violenta do mundo. Disponível em http://saber-geral.blogspot.com/2010/01/as-10-

cidades-mais-violentas-do-mundo.html. acesso em 21/01/2011. 

http://esportes.terra.com.br/automobilismo/formulaindy/2010/noticias/0,,OI4466155-EI15401,00-Baltimore+entrara+no+calendario+da+Formula+Indy+em.html
http://esportes.terra.com.br/automobilismo/formulaindy/2010/noticias/0,,OI4466155-EI15401,00-Baltimore+entrara+no+calendario+da+Formula+Indy+em.html
http://saber-geral.blogspot.com/2010/01/as-10-cidades-mais-violentas-do-mundo.html
http://saber-geral.blogspot.com/2010/01/as-10-cidades-mais-violentas-do-mundo.html
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1.2.2  Experiência Europeia -  A reabilitação do centro antigo de Lyon 

(França)21
  

A Lyon-Velha possui apenas 30 hectares. Situada ao longo de uma faixa plana 

e estreita entre a colina Fourvère e o Rio Saône, compõe-se pelos bairros Saint-

Georges, Saint-Jean e Saint-Paul. Em meados do século XX, a Lyon-Velha, de 

centro multifuncional do Renascimento, passou a lugar excêntrico, esvaziado 

de suas atividades comerciais, ‘mal visto’ e abandonado pela buruesia. Porém, 

na Lyon-Velha o processo de marginalização ocorreu de forma distinta em 

função de suas diferentes realidades. Saint-Jean destacava-se por abrigar 71 

imóveis da época renascentista, classificados em 1937 nos inventários 

patrimoniais como emblemáticos por seu valor arquitetônico, diferente de 

Saint-Georges. Este foi ao longo do tempo um bairro popular, com uma 

arquitetura modesta e concentrou atividade comercial de pouco prestígio - 

mercado de carnes, associado a uma imagem negativa de violência, de 

sangue, de mau cheiro.  

Segundo Authier, Saint-Georges foi “historicamente e arquitetonicamente, 

progressivamente marginalizada, estigmatizada, isolada da Lyon-Velha, de 

Saint-Jean particularmente, e mais fortemente do conjunto da 

cidade”.(AUTHIER, 1993, p. 26) A iniciativa de preservar a Lyon-Velha foi 
proposta em 194622, porém somente em 1964, depois de ampla mobilização da 

opinião pública e da interferência do Ministro da Cultura, André Malraux, a 

municipalidade decidiu intervir no conjunto urbano, tornando-o primeiro “setor 
salvaguardado”23 da França, no âmbito do dispositivo jurídico e financeiro da 

“lei Malraux”24.] 

                                                 
21 O estudo sobre a experiência de Lyon foi desenvolvido como parte da atividade do doutorado-sandwich, 

realizado entre junho a novembro de 2009, na Université PARIS DAUPHINE, no Institut de Recherche Interdisciplinaire 

en Sociologie, Economie, Science politique - l'IRISES, sob a orientação da Dra. Catherine BIDOU-ZACHARIASEN 

Université, o que possibilitou um maior contato com a experiência de Lyon. Apoiamo-nos em trabalhos de Authier, 

Scocuglia, Gravejat, Delbosq, Agier, Bourdin, Coste, Bidou, assim como na leitura de documentos oficiais e 

legislações, aplicação de entrevistas e visitas de campo. 

22 A proposta de preservação foi uma iniciativa da associação de moradores “Renaissance du Vieux-Lyon”, criada 

1946, em contraposição à política higienista, de embelezamento e de modernização, proposta pelo prefeito Louis 

Pradel. 

23 Dentro do seu perímetro se aplica o Plano de Salvaguarda e valorização da área protegida. O plano é um 

documento de urbanismo que oferece informações sobre a área de forma muito precisa e estabelece orientações 

imóvel por imóvel. Os setores salvaguardados introduzidos pela lei Malraux podem ser distinguidos em duas 

gerações. Na primeira, que compreende o período entre 1962 e 1977, a preocupação era com a proteção do 

monumento histórico. Já a segunda, após 1977, visa a outros aspectos além da dimensão arquitetônica e estética, 

e, nessa fase, o plano passa a incorporar questões sociais e econômicas, configurando um projeto urbano global. 

24 A lei Malraux foi aprovada em 4 de agosto de 1962 e desenhada num momento em que se questionava a 

política de intervenção nos bairros antigos - as operações urbanas conhecidas como Renovação Urbana, lançadas 

em 1958.  As operações de Renovação urbana eram objeto de uma dupla contestação sócioeconômica e 

cultural. A primeira é fundada na ineficácia do dispositivo para resolver a situação de vetustez das habitações e 

melhoria das condições do habitat da população. Somam-se a isso as expropriações sistemáticas colocadas em 

prática, com consequências sociais, de realojamento pelo deslocamento em massa das populações. A segunda 

contestação vem do serviço dos Monumentos Históricos, que denuncia  operações de destruição do tecido urbano 

e dos Monumentos históricos. A França afirma a importância do valor patrimonial dos bairros antigos e históricos por 

meio da lei Malraux (1962), introduzindo um instrumento de urbanismo especial para protegê-los, e para permitir sua 

restauração e sua adaptação às necessidades da vida contemporânea: o setor de salvaguarda e os planos 

permanentes de salvaguarda e de valorização. Essa lei visou responder aos efeitos devastadores dos decretos de 
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Imagem 2 – Aproximação do Perímetro do Setor de Salvaguarda 1964 

 
fonte: Foto Aerea – Google – mapa elaborado pela autora. 

Em 1964, a municipalidade contratou uma sociedade de economia mista, a “Sociéte 

d’économie mixte pour la restauration du Vieux-Lyon – SEMIRELY” para viabilizar a 

restauração da Lyon-Velha. Essa empresa comprou cinquenta imóveis, com subsídios 

do Estado e da municipalidade, restaurou a maior parte deles e revendeu o restante 

para cobrir os custos de restauração. As intervenções realizadas nesse período 

(1964/1970) incidiram mais fortemente no bairro Saint-Jean, tornando-o, a partir dos 

anos 1970, um lugar mais valorizado e atrativo. De acordo com Authier, os imóveis 

reabilitados atraíram moradores com um perfil de renda mais alto, dispostos a pagar 

aluguéis mais caros do que antes da intervenção. Essa transformação de perfil dos 

habitantes atraiu também novos comércios. 

 
Imagem 3 -  Saint-Jean                                                Imagem 4 -  Saint-Georges 

 
Fonte: fotos disponíveis no site 5o. Distrito 

                                                                                                                                                         
1958 referentes à renovação urbana. Os “setores de salvaguarda” foram desenhados para proteger os bairros 

históricos - associando o urbanismo à arquitetura e restauração dos imóveis. 
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Saint-Georges, ao contrário, foi integrado apenas parcialmente ao setor 

salvaguardado, mantendo seu processo de degradação, perdendo população 

e atividades comerciais. De acordo com Authier, “entre 1955 e 1975, [perdeu] 

cerca de metade dos seus comércios, e entre 1968 e 1975, um quarto da sua 
população residente” (AUTHIER, data, p. 06) 25. Em Saint-Georges coexistiam dois 

fenômenos, que conduziram à desintegração do antigo bairro. Podemos 

observar a diferença entre suas partes norte e sul. O setor norte, relativamente 

dinâmico, com um tecido comercial muito denso e diversificado, apresentava 

uma população variada e habitações recuperadas. Já o setor sul, tanto 

comercial quanto demograficamente, encontrava-se em péssima situação.  

O processo de ‘reabilitação’26 de Saint-Georges inscreve-se em dois contextos: 

um, promovido pela reabilitação espontânea, e outro, operado através da 

intervenção pública. 

A reabilitação espontânea, iniciada a partir dos anos de 1970, conduziu a  três 

transformações importantes para Saint-Georges: a autorreabilitação ; as 

mudanças de perfil dos comerciantes, que marcam o contraste entre comércios 

de proximidade e comércios para clientes não ligados ao bairro; e as mudanças 
de estrutura fundiária, através da transferência de ‘propriedade plena27’ para a 

‘propriedade condominial28’. Todos esses movimentos em torno da reabilitação 

são acompanhados de dinâmicas de recomposição social29. 

A população residente em Saint-Georges diminuiu entre 1975 e 1982, passando 

de 4430 para 4140 habitantes, e se renovou, pois 60% dos recenseados em 1982 

chegaram ao bairro após 1975. Os novos habitantes eram jovens solteiros ou 

recém-casados com um filho ou sem filho, possuíam um nível elevado de estudo 

e pertenciam a uma categoria de profissionais de nível superior. Enfim, eram 

pessoas que pertenciam às novas classes médias assalariadas. Esse 

emburguesamento caracterizou-se como um movimento global, conhecido pela 

reconquista dos bairros antigos que observamos na maior parte das cidades 

francesas e anglo-saxãs. 

                                                 
25 AUTHIER, Jean-YVES. L’ embourgeisement des quartiers anciens centrais réhabilités. L’exemple du quartier Saint-

Georges à Lyon, p. 6. 

26Para Lopes, a reabilitação urbana é entendida como: “... uma estratégia de gestão urbana que procura 

requalificar a cidade existente, por intervenções diversas destinadas a valorizar as potencialidades 

socioeconômicas e funcionais para melhorar as condições de vida das populações residentes. Isto exige a melhoria 

das condições de habitabilidade do parque construído, mantendo sua morfologia e valor patrimonial, a 

valorização da vida econômica, cultural e social pelo desenvolvimento das atividades econômicas (...), e pela 

melhoria dos equipamentos, infraestruturas e espaços públicos, mantendo, no entanto, a identidade e as 

características da área da cidade em causa e da sua população que permanece no local.” (LOPES: 1995. p. 16). A 

renovação urbana, na análise de Maricato, evidencia o objetivo de substituição de “edificações envelhecidas, 

desvalorizadas, que apresentam problemas de manutenção, por edifícios novos e maiores” com muita demolição, 

aglutinação de terrenos contíguos e aumento da ocupação do solo (pelo menos em termos de área construída). 

(MARICATO: 2001.p.126).  

27 No texto original é descrito como Uni-propriéte.  

28 No texto original é descrito como Copropriéte.  

29 Resumo das informações levantadas na entrevista realizada pela autora com Jean Yves Authier em 3 de outubro 

de 2009. Ressaltamos que a utilização das informações fornecidas nas entrevistas realizadas foram autorizadas pelos 

entrevistados no ato da gravação. 
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Em relação à intervenção pública, várias iniciativas foram utilizadas, conforme 

explicado a seguir. Porém antes, de introduzirmos a experiência de Lyon-Velha, 

faremos uma breve introdução sobre as Operações Programadas de melhoria do 

habitat – OPAH, utilizada na França, para depois explicarmos a OPAH de Lyon-Velha.  

1.2.2.1  Operações Programadas de Melhoria do Habitat – OPAH 

Criadas em 1977, as Operações Programadas de Melhoria do Habitat – OPAH 

constituíram, ao longo de 34 anos, o principal instrumento de intervenção pública, 

desenhado para enfrentar as dificuldades ligadas a habitat privado, localizado em 
tecidos urbanos degradados 30.  

A OPAH foi concebida em um momento de reflexões pela reforma do financiamento 

da habitação e de avaliação sobre o lugar em que a mesma se situava, mais 
especificamente dos imóveis históricos na política de habitação31. Os princípios desse 

instrumento eram: assegurar a diversidade social; melhorar a oferta de habitação, em 

particular a locação, atuando no âmbito quantitativo e qualitativo; manter e 

desenvolver os serviços de vizinhança (equipamentos, comércios e serviços); assegurar 

a manutenção das populações mais modestas nos imóveis reabilitados; garantir, 

através de concertação, a participação dos habitantes e agentes envolvidos no 

projeto, dotando o caráter social da OPAH.  

A OPAH foi introduzida para reabilitação do habitat e marca a passagem das 

operações puramente públicas para ações de incentivo à iniciativa privada. São 

operações que visam incentivar os proprietários a reinvestir na sua habitação 

(notadamente habitação de locação social). 

As operações incidem em setores degradados que concentram algum valor 

patrimonial, aqueles em que os territórios possuem problemas sociais e urbanos, ligados 

ao habitat privado. A OPAH incorpora orientações sociais e patrimoniais, de 

valorização do patrimônio arquitetônico, de equipamentos sociais, abre perspectiva 

para habitação privada solidária e durável em contrapartida de uma subvenção para 

reabilitação do habitat. 

                                                 
30 A partir dos anos 70, ocorre uma evolução das políticas de Estado ligadas às questões urbanas e do habitat. Só 

para relembrar muito rapidamente, logo após a Segunda Guerra mundial e até 1975, a política urbana estava 

inteiramente orientada para construções novas, de início exclusivamente nas zonas periféricas. A política de 

“renovação” incidia sobre a crise dos centros das cidades. Só a lei Malraux, de 1962, e outras iniciativas pontuais, 

como as operações agrupadas de restauração imobiliária (OGRIM), ou as operações de resorption do habitat 

insalubre (RHI) preocuparam-se com os imóveis existentes, mas com resultados extremamente limitados. Em 1971, é 

criada a ANAH, Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (Agência Nacional para a Melhoria da 

Habitação), e, nos anos 1970, aquece a reflexão sobre o financiamento da moradia e o lugar da habitação antiga 

nas políticas de moradia. A política de reabilitação urbana na França tem origem em 1975 com a divulgação do 

relatório “Rapport sur l'amélioration de l'habitat ancien”, elaborado por Simon Nora e Bertrand Eveno. O relatório 

Nora-Eveno, de 1975, a lei Barre sobre o financiamento de habitação de 1977, e, sobretudo, a criação das OPAH, 

também em 1977, conduziram a nova estrutura jurídico-administrativa para apoiar os processos de reabilitação. 

Análise e informações contidas no livro de STÉBÉ, Jean-Marc. « La réhabilitation de l’habitat social en France », Que 

sais-je, Paris, Presses Universitaires de France - PUF, 1995, p.51.  

31 O relatório Barre, elaborado em 1976, trata da reforma do financiamento da habitação; mostra as prioridades 

referentes aos apoios necessários às pessoas e propõe um financiamento específico de reabilitação para 

habitações sociais: A PALULOS- Prime à l’améloriotion des logements à usage locatif et d’occupation sociale. O 

relatório Nora-Eveno, realizado em 1975, analisa a situação do habitat antigo; apresenta um quadro sobre as 

condições de habitação das famílias moradoras nos imóveis degradados nas áreas urbanas e rurais. O estudo 

mostra que 16 milhões de franceses viviam em condições precárias de habitação: 1,2 milhões de pessoas não 

dispunham de rede de abastecimento de água, 2 milhões não tinham sanitários no interior do apartamento, e 3 

milhões não possuíam ducha, nem banheiro. Informações obtidas com base em NORA, Eveno. Rapport sur 

l’amélioration de l’habitat ancient, La Documentation Française, Paris, 1975. 
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A OPAH possibilita a prática de financiamentos cruzados entre o estado e as 

coletividades e se apoia em um projeto global acordado em um documento 
conhecido como convenção (contrato)32. Na OPAH os proprietários têm subsídio 

vinculado ao financiamento para realização dos trabalhos de Melhoria do Habitat. 

O subsídio é outorgado pela “Agência Nacional para Melhoria do Habitat – 
ANAH”33, sob certas condições, por exemplo natureza do trabalho, recursos dos 

proprietários. No caso de proprietários residentes, além do subsídio, eles assumem o 

compromisso de ocupar o imóvel durante o tempo mínimo de 6 anos, ou de 
disponibilizar a habitação para locação social por um prazo mínimo de 9 anos34.  

De acordo com Delbosq, a OPAH foi concebida como um instrumento capaz de 

preservar e promover melhorias no patrimônio imobiliário,  

(...) assegurando a permanência dos habitantes em melhores condições de 

conforto, assim como de planejamento global dos centros antigos e de 

desenvolvimento de serviços de vizinhança (criação de espaços públicos, de 

serviços coletivos...). Visa também assegurar a diversidade social, melhorar a 

oferta de habitação, em particular a de locação, atuando no âmbito 

quantitativo e qualitativo. É um instrumento que possuiu principalmente dois 

objetivos, dificilmente conciliáveis: revalorizar o capital imobiliário (recolocando 

no mercado as habitações vagas) e garantir a melhoria da qualidade de vida da 

população, assegurando sua permanência na área (DELBOSQ:1997, p.36).  

As “Operações de Melhoria do Habitat- OPAH” articulam a política de habitação 

e a política urbana, levam em consideração o plano local de habitação, o 

plano de urbanismo, entre outros. Longe de ser somente um procedimento 

destinado à melhoria das habitações, a OPAH é um instrumento de urbanismo no 

sentido pleno do termo, que corresponde a um projeto global de revalorização e 

de requalificação de um bairro. Além disso, tem como princípio a participação 

dos diferentes segmentos da sociedade, e é também um instrumento que dispõe 

de alternativas de financiamento e de incentivos aos proprietários que são livres 

para escolher os apoios  oferecidos, ou seja, eles podem se engajar ou não na 

                                                 
32 O prazo de duração de uma OPAH é de três anos (a princípio). AUTHIER, Jean-YVES. La vie des lieux: um quartier 

du vieux-lyon ao fil du temps, p.114.   

33 A Agência Nacional de Habitação - ANAH, estabelecimento público criado em 1971, tem por missão promover o 

desenvolvimento e a qualidade do parque de habitação privado existente.  A ANAH financia as operações de 

reabilitação do habitat privado, é responsável pelo aporte de: subsídios para os setores de habitação ocupada 

pelo respectivo proprietário e pelo setor de habitação privada de aluguel. A Agência abre perspectivas para a 

habitação privada solidária e durável, em contrapartida de uma subvenção para a melhoria ou adaptação de 

habitações em situações de insalubridade, e para a requalificação de imóveis degradados. Informações 

disponíveis no site http://www.anah.fr acessado em setembro de 2009. 

34 Existem diversos tipos de OPAH: 1) A OPAH de direito comum tem como objetivo a reabilitação global dos bairros 

e a melhoria do habitat, no âmbito urbano e rural; incentiva os proprietários privados, visando à realização de 

trabalhos em imóveis habitacionais e à participação das coletividades territoriais na melhoria do quadro de vida 

(espaços públicos, comércio, equipamentos urbanos etc.). 2) A OPAH de Renovação Urbana, OPAH-RU visa ao 

tratamento de situações urbanas e sociais mais complexas, integra uma convenção do bairro no âmbito social e 

pode ser associada a Programas Sociais temáticos – PST e outros programas sociais; 3) A OPAH de Revitalização 

Rural, OPAH-RR, tem por objetivo implementar e acompanhar a melhoria do habitat através de um projeto local de 

desenvolvimento dos territórios rurais em dificuldades, formalizado por meio de consórcios intermunicipais. 4) OPAH 

propriedade condominial busca prevenir e tratar os imóveis degradados, cujos condôminos necessitam de um 

impulso público para realização de trabalhos nas áreas comuns ou privadas dos imóveis.  Foi introduzida em 1996, 

em Planos de Salvaguarda para intervir em contextos mais difíceis, como proprietários em situação de fragilidade 

social, que se encontram em grave dificuldade no plano técnico: vetustez, obsolescência e degradação do 

edifício; no âmbito social: pauperização dos ocupantes, e no aspecto financeiro: endividamento elevado de água, 

luz, IPTU, condomínio, entre outros.   
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operação. A OPAH pressupõe, também, a adesão dos habitantes e dos 

comerciantes, ou seja, quanto mais democrático e participativo for o processo 

de concertação da OPAH, mais próxima da população interessada, mais força e 

apoio somar-se-ão à sua execução. A OPAH não é estabelecida como um 

projeto, mas como um processo (Coulon,2000). 

 

1.2.2.2  A intervenção pública de reabilitação na Lyon-Velha 

A intervenção pública de reabilitação de Saint-Georges inscreve-se no contexto de 

um movimento geral de evolução das políticas urbanas francesas, que direcionam 

seu interesse na reabilitação dos bairros antigos situados nos centros das cidades. 

Outro fato foi a conclusão das obras de recuperação viabilizadas pela SEMIRELY em 

1980, no quadro da lei Malraux.  

A reapropriação da Lyon-Velha pelo poder público, assim como todo debate dos 

anos 80, foi marcada pela pressão da associação “Renaissance du Vieux – Lyon”, 

que reivindicava a inclusão de uma OPAH, englobando o conjunto da Lyon-Velha, 

para além dos limites estabelecidos no setor salvaguardado.  

A crítica desse movimento também estava relacionada ao fato de os instrumentos 

utilizados (até 1980) para intervir no Patrimônio Construído estarem direcionados às 

ações de proteção em conjuntos urbanos que apresentavam alguma qualidade 

arquitetônica. A introdução de uma OPAH na Lyon-Velha possibilitaria a 

intervenção em um bairro de trabalhadores, com um patrimônio modesto.  

Nesse contexto, teve início em 1980 o processo de concertação da OPAH Lyon-

Velha, construído em reuniões realizadas com os moradores, comerciantes, 

associações locais e o comitê gestor. Os instrumentos alinhavados para estabelecer 

a  corresponsabilidade foram, entre outros, a Convenção da OPAH, os dispositivos 

de subvenções das coletividades locais acordados junto ao conselho da 

comunidade urbana de Lyon, e a convenção de como seriam atribuídos os 

subsídios.   

A OPAH da Lyon-Velha aportava duas vantagens para atrair os proprietários 

locadores. A primeira permitiu-lhes a inserção no processo de reabilitação de seu 

patrimônio, beneficiando-se automaticamente da subvenção oferecida nessa 

operação. A segunda vantagem visava ao engajamento dos proprietários através 

da realização de um contrato com o Estado, pelo qual  sua moradia ficava 

vinculada à locação social durante 9 anos no mínimo, obtendo o proprietário, em 

contrapartida, uma subvenção mais elevada. 

A primeira ação da municipalidade em relação à política fundiária ocorreu antes 

do processo de estruturação do projeto. A prefeitura, em janeiro de 1980, exerceu o 
seu direito de preempção para tentar impedir a especulação imobiliária35. A 

segunda, foi a elaboração dos estudos preliminares de Lyon-Velha, viabilizados com 

recursos do “Fonds d’Aménagement Urbain (FAU)” e desenvolvidos pela “Agence 

d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Lyon (CUROLY)”. Assim, a proposição 

de intervenção da coletividade local de Saint-Georges explica-se mais pelo 

interesse de revitalizar a Lyon-Velha.    

                                                 
35 Lembramos que Saint-Georges é contíguo ao bairro de Saint-Jean, que foi revalorizado após as obras de 

recuperação. Nesse sentido, a adoção de instrumentos que permitem frear a especulação imobiliária é importante 

para que o aumento do valor imobiliário não seja transferido para Saint-Georges. 
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Os estudos apresentados em 1981 deixaram os habitantes de Saint-Georges 

muito insatisfeitos, principalmente em função da proposta de reconfiguração 

do bairro. Essa insatisfação conduziu os moradores a se organizarem e a 

constituírem uma associação, a “Vivre à Saint-Georges”. Segundo Authier, um 

dos objetivos dessa associação era: 

Preservar a vida e as características originais do bairro, defender os diferentes 

grupos sociais, promover as informações de toda matéria relativa ao bairro 

(urbanismo, habitação e quadro de vida), promover os contatos e encontros 

entre os habitantes e se contrapor aos projetos de urbanismo da municipalidade 

que não consideravam as diferentes realidades de Saint-Georges”(AUTHIER:1993, 

p.108). 

Porém, a estratégia do governo local limitava-se ao prolongamento da ação 

de revalorização dos edifícios de Saint-Jean. Além disso, a OPAH, mesmo sendo 

destinada a Saint-Georges e Saint-Paul, tinha como objetivo projetar Lyon no 

circuito europeu e/ ou internacional, e para isso era necessário melhorar a 

imagem marcada de certos setores periféricos da Lyon-Velha. Isso mostra o 

interesse do governo local em inserir Lyon na estratégia das cidades 

competitivas, utilizando a reabilitação do patrimônio histórico como "meio de 

revalorização urbana" (JOSÉ: 2007, p. 118).  

1.2.2.3  Principais agentes do processo de concertação 

Incorporando uma prática já desenvolvida na gestão de conflitos urbanos em 

operações de renovação de bairro, a municipalidade incentivava a criação 

de um comitê gestor, composto por representantes da prefeitura de Lyon, de 

segmentos técnicos (da cidade, da comunidade urbana de Lyon, da agência 

de urbanismo da COURLY) e de representantes das associações locais 

(Renaissance da Vieux-Lyon, Vivre à Saint-Georges e Saint-Georges Village).  

Na fase de concertação houve conflitos de interesse entre as associações 

“Renaissance da Vieux-Lyon” e “Vivre à Saint-Georges”: os comerciantes 

tradicionais de Saint-Georges tinham interesse na construção de novas 

habitações para que eles pudessem morar no bairro, e na instalação de novos 

comércios de proximidade, para que a atividade comercial tradicional se 

desenvolvesse. A associação “Vivre à Saint-Georges” tinha interesse na 

preservação dos imóveis e queria impedir a construção de novas habitações 

que viessem a descaracterizar o bairro36. 

Assim, no caso de Saint-Georges, as negociações das questões ligadas ao 

projeto de reabilitação não contribuíram para a afirmação do bairro; ao 

contrário, reforçaram a clivagem entre habitantes e comerciantes, entre novos 

e antigos comerciantes, entre habitantes partidários da renovação e 
habitantes adversários da especulação imobiliária.37  

                                                 
36 AUTHIER, Jean-YVES. La vie des lieux: um quartier du vieux-lyon ao fil du temps, p.114. 

37 AUTHIER, Jean-YVES. La vie des lieux: um quartier du vieux-lyon ao fil du temps, p.120. 
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1.2.2.4  A estruturação da OPAH da Lyon-Velha   

O programa da OPAH da Lyon-Velha incluiu os bairros Saint-Georges e Saint-Paul, 

detalhando as proposições relativas à reabilitação do habitat, e definiu diversas 

ações urbanas de acompanhamento. 

No que se referia aos edifícios, o programa previu para os dois setores de Saint-
Georges e Saint-Paul a reabilitação de 420 habitações em 3 anos, sendo38: 

 250 habitações privadas para locação, financiadas através de subvenções 

da ANAH; 

 150 habitações públicas para locação, financiadas por meio de Prêt Locatif 

Aidé (PLA); 

 20 habitações ocupadas pelos seus proprietários, financiadas por intermédio 

do Primes à l’amélioration de l’habitat (PAH). 

 Intervenções de natureza urbanística previstas: reordenamento de Praça 

Bâtonnier-Valensio, reabertura da rua da Quarantaine,  utilização de um 

terreno vago na rua da Quarantaine destinado à construção de um ginásio,  

a construção de 40 habitações sociais e de um estacionamento. Foi previsto 

também um equipamento público na subida do Gourguillon. Além disso, o 

projeto propunha a transformação de algumas ruas em vias exclusivas para 

pedestres. 

O lançamento da operação, em dezembro de 1982, marcou o princípio de uma 

nova fase no processo de reabilitação de Saint-Georges, porém a OPAH da Lyon-

Velha não deslanchou de início. Em Saint-Georges, somente 67 proprietários 

locadores se engajaram na operação, e apenas 23 no bairro Saint-Paul. Os 

proprietários tinham interesse no financiamento subsidiado, porém não aceitavam a 

regulação do preço do aluguel, ou seja, não queriam o controle do estado e a 

vinculação de sua habitação ao programa durante um prazo de 9 anos.  

As vantagens oferecidas pela OPAH em forma de subsídios, em 1983, não foram 

suficientes para motivar os proprietários, tampouco os investidores lyonenses.  

A principal iniciativa da SEMIRELY (Société d’économie mixte pour la restauration du 

Vieux-Lyon) frente a essa situação foi a renegociação em 1984 do contrato da 

OPAH, que aportou três novas vantagens. Segundo Authier, a subvenção da ANAH, 

que permitia o financiamento, foi reajustada de 25% para aproximadamente 50% 

(para os trabalhos de interesse arquitetônico e para redução de custos com 

energia elétrica). Em seguida, houve um aumento da subvenção da ANAH e foi 

propiciado não mais somente aos proprietários locatários detentores de seus bens 

há mais de dois anos, mas também aos investidores a um custo de financiamento 

com taxa de 7% abaixo da inflação, que na época passava de 10%. Além disso, o 

aluguel fixado em 116 francos por m² foi corrigido em 20% acima do aluguel de HLM 

(Habitation à loyer Modéré). (AUTHIER: 1995, p. 131). 

                                                 
38 A sociedade de economia mista - SEMIRELY é encarregada pela coordenação das ações de acompanhamento: 

as habitações do bairro, o ginásio, o ordenamento da infraestrutura. O financiamento da equipe operacional é 

assegurado pela Communauté Urbaine de Lyon - COURLY 
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Nesse contexto, e atraído pelo fato de Saint-Georges estar inserido em um setor 

histórico preservado,  

vários investidores com perfil bastante distinto (industriais, diretores de empresas, médicos, 

e franceses oriundos de outros localidades) se apropriaram, por meio de sociedades civis 

imobiliárias, de vários imóveis desse bairro(...). para isso, eles constituíram ou integraram, 

intermediados por agentes imobiliários - agora preocupados (em razão da redução do 

mercado na construção nova) em reforçar seu papel de prestadores de serviços e em 

fazer frutificar seu próprio capital – as Associações Fundiárias Livres (AFUL), que têm acesso, 

em caso de reabilitação realizada em conjunto em um setor preservado, ao benefício de 

reduções fiscais muito significativas”(AUTHIER:2006, p.130). Foram reabilitadas através da 

AFUL (no período de 1984/1985), 84 unidades habitacionais de um total de 143. Além disso, 

142 habitações privadas direcionadas para locação foram recuperadas, mobilizando 

recursos da ANAH. A reabilitação de imóveis públicos ficou limitada a dois imóveis, 10 e 12 

da Rua Saint-Georges. (AUTHIER: 1993, p. 137) 

Os novos incentivos atraíram os proprietários locadores, e as reabilitações foram 

multiplicadas, havendo uma participação significativa dos investidores. Porém, essa 

estratégia acabou beneficiando o setor que era menos degradado, concentrando-

se nos imóveis mais próximos de Saint-Jean, de maior interesse do mercado 
imobiliário39.    

1.2.2.5  O processo de gentrificação do bairro Saint-Georges 

 A primeira fase do processo de gentrificação da Saint-Georges pode ser observada 

através de três características de população: os “ascendentes culturais”, os 

“ascendentes técnicos”, e “os novos locatários”: 

 os ‘ascendentes culturais’ são jovens casais instruídos, com alternativas de escolha de 

residência, que pertencem às novas classes médias assalariadas e valorizam os bairros 

antigos reabilitados por sua diversidade cultural e simbólica; 

 os ‘ascendentes técnicos’ são jovens casais, com qualificação técnica, provenientes de 

camadas superiores de classe operária, que buscam o acesso à propriedade. 

 Os novos locatários, que representam a maior parte dos moradores, e também a mais 

frágil, composta por: jovens, geralmente solteiros, provenientes de diferentes meios 

sociais, que estudam na universidade, às vezes exercendo ao mesmo tempo atividade 

profissional precária, muitas vezes no campo sociocultural ou no meio artístico (AUTHIER: 

2006, p. 128) 

O fenômeno de gentrificação tem reforçado a segregação socioespacial em Saint-

Georges. Em 1993, 45% dos novos moradores, especificamente os executivos e os 

ocupantes de profissões intermediárias, abrigavam-se nos imóveis mais próximos de 

Saint-Jean, enquanto o setor ‘Saint-Georges Sud-Quarantaiene’, tradicionalmente 

mais desvalorizado e estigmatizado, abrigava 22%.   

O processo de gentrificação vivenciado em Saint-Georges e em outros bairros 

reabilitados revela que, além da fragmentação socioespacial, do aumento de 

famílias de renda mais elevada, da diminuição de famílias mais modestas, do 

emburguesamento de certos microespaços, ao mesmo tempo em que outros se 

degradam, os gentrificadores trazem maneiras diferentes de habitar que levam à 

transformação de usos e costumes dos moradores.   

                                                 
39 Cerca de 68% dos imóveis recuperados ficavam mais próximos de Saint-Jean.   



 28 

Os novos habitantes atraíram novas funções para Saint-Georges. Os pubs, as 

discotecas, os restaurantes contribuíram para difusão da Lyon-Velha, 

alcançando o objetivo do poder público de recuperar os setores periféricos da 

área, que englobam Saint-Georges e Saint-Paul. O poder público promoveu um 

conjunto residencial de qualidade atrativa para as classes médias e superiores, 

oferecendo aos habitantes e visitantes da “Lyon metrópole internacional” um 

setor atrativo e um patrimônio cultural interessante. Essas novas funções 

resultaram no impacto de revalorização global do bairro. 

Após dez anos de sua implantação, o projeto de intervenção urbana 

transformou o modo de habitar das diferentes categorias sociais. Essa mudança 

pode ser percebida pela ausência de relação social entre os antigos moradores 

e os novos habitantes.  Gravejat destaca que existe um    

enfraquecimento da vida social, aliado à retração do comércio de proximidade e 

à saída dos comércios pitorescos que antes consolidavam a vida do bairro; pelo 

desaparecimento progressivo dos antigos habitantes de Saint-Georges; ou mais, 

pela chegada de uma nova população que trabalha e se abastece em torno do 

bairro, que não se mistura com a antiga população, e que, sobretudo, é 

extremamente móvel.  (GRAVEJAT: 1991, p. 78).   

Saint-Georges, de bairro popular degradado e estigmatizado, transformou-se, 

dez anos após sua reabilitação, em um bairro valorizado e atrativo. Ao mesmo 

tempo, é fortemente marcado pela clivagem entre segmentos sociais e pela 

diferença explícita entre um setor norte fortemente requalificado, que incorpora 

o prestígio do bairro Saint-Jean, e um setor sul, muito desvalorizado.  

Como afirma Michel Coste, o fenômeno de retomada dos centros das cidades 

não se opera sem contradição.  

Diz-se que ele é um sinal de gentrificação com  valores mais altos nas zonas 

centrais, e inferiores em áreas mais periféricas do próprio centro. Na realidade, 

estes são dois mercados imobiliários que se opõem, mas se completam: o mercado 

sórdido, os imóveis rendem pouco, mas também não existem custos (com a 

manutenção), nesse caso se deixa deteriorar os imóveis eventualmente à espera 

de melhores oportunidades; e outro mercado “top de linha” que paga, mas tem 
custo alto tanto na construção, quanto na manutenção40.(COSTE: 1985, p. 536). 

Como analisa BOURDIN, “esses acontecimentos somados à vinda de novos 

habitantes modificam as relações locais, o bairro vai progressivamente perdendo 

o espaço de convívio entre os habitantes – o lugar social aparece relativamente 
desfeito”41. (BOURDIN: 2008, p. 22). 

                                                 
40 Tradução livre da autora. On dit qu’il est um signe d’embourgeoisement avec lês valeurs immobilières plus hautes 

dans les zones centrales, et en degrade vers les périphéries. Mais, em réalité, ce sont deux marches immobiliers qui 

s’opposent et se répondent: Le marché du sordite, des locaux qui rapportent peu mais qui ne coutent guère, qu’on 

laisse pourrir, éventuellement em attente de meilleures reprises; et Le marche “haut de gamme”qui paie mais qui 

coute à La construction comme à l entretien. COSTE, Michel . ‘ Vivre en ville. Histoire de la France urbaine’, Tome 5, 

p. 536. 

41 BOURDIN, A. Restauration/réhabilitation: l’ordre symbolique de l’espace néo-bourgeois,  p.22. 
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1.2.2.6  Saint-Georges depois de 1998 

Neste contexto, em 1999, o Pact Arim du Rhone43, associação sem fins lucrativos foi 

habilitada pela cidade de Lyon como agente gestor e dinamizador de uma nova 

Operação Programada de Melhoria do Habitat a OPAH Saône Rive Droite, envolvendo 

a cidade de Lyon,entre outras cidades. O movimento do Pact Arim du Rhone  atua por 

meio de uma rede nacional a serviço das famílias em situação de vulnerabilidade 

social, em particular em relação ao mercado de habitação privada, em favor da 

coesão social e da mistura territorial, visando colocar em prática o direito à habitação 

digna.  

                                                 
42 A área de proteção do patrimônio mundial da humanidade está configurada em 10% da superfície da cidade 

(500 ha).  O perímetro protegido pela UNESCO corresponde ao Hipercentro, espaço ativo e dinâmico da cidade, 

que abriga 57.000 habitantes (13% da população da cidade, conforme censo de 1999), e concentra 25% dos 

empregos e 14% das habitações da cidade (2000). Informação contida no documento Agence d’urbanisme pour 

le développement de l’agglomération Lyonnaise. Du patrimoine de l’humanité au Territoire de l’urbanité: mise en 

cohérence des outils du patrimoine, phase 1, diagnostic, juin 2009, p.67. 

43 Em 1942 o lyonense Jean Pila criou com apoio de jovens voluntários o primeiro centro PACT da França 

(Propagande et action contre les taudis) em Lyon, com o objetivo de melhorar as condições de moradia das 

famílias pobres. Movimento Pact-Arim (Protection Amélioration Conservation Transformation de l'habitat Associations 

de Restauration Immobilière, ou, em português, Proteção, Melhoria, Conservação e Transformação do Habitat 

Associação para a Restauração Imobiliária). 

O centro histórico de Lyon foi inscrito em 5 de dezembro de 1998 na lista de Patrimônio 
Mundial da Humanidade pela UNESCO42. A inscrição do centro histórico de Lyon como 

Patrimônio Mundial da Humanidade contribuiu para assegurar o prestígio da imagem da 

cidade e o reconhecimento do valor excepcional do seu patrimônio.  Esse 

acontecimento também visava ao desenvolvimento econômico da aglomeração 

urbana existente. 
 

Mapa 1 - Centro Histórico de Lyon: perímetro tombado pela UNESCO 
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Neste sentido, segundo Delphine Agier44 o movimento do Pact Arim visa: assegurar a 

efetividade do direito à habitação; melhorar a qualidade do serviço prestado, adaptar 

o habitat e o seu desenvolvimento às necessidades das pessoas; responder ao desafio 

do desenvolvimento sustentável, com a preocupação constante em matéria redução 

de custo e a fim de conduzir uma habitação sustentável; e, responder às necessidades 

ligadas ao envelhecimento da população e à situação das pessoas com mobilidade 

reduzida. 

Essa breve descrição sobre o movimento do Pact Arim teve como intenção mostrar que 

o agente gestor à frente desta operação tem compromisso com os direitos humanos e 

sociais. O Pact Arim apóia, desenvolve e capacita fundamentado no conceito de 

gestão adaptada às necessidades e de proximidade as famílias, ou seja, é o conceito 
de “gestão de habitação de inserção”45. É este o perfil do gestor da nova Operação 

Programada de Melhoria do Habitat a OPAH Saône Rive Droite iniciada em 199946.  

A Operação Programada de Melhoria do Habitat - OPAH Saône Rive Droite incluiu os 

bairros situados na Lyon-velha: Saint-Georges, Saint-Jean, Saint-Paul e La Quarantaine, 

entre outros. O plano de desenvolvimento dos bairros da Lyon-velha previa 

notadamente a necessidade de requalificação dos espaços públicos (Places Valensio, 

Crépu, Saint-Jean, Saint-Paul) e a melhoria das condições de circulação e de 

estacionamento publico. 

No perímetro da operação foram verificados em 1999 que dos 1148 imóveis estudados, 

616 necessitavam de trabalhos de melhoria, dos quais 141 estavam em mal estado, e 
887 habitações não dispunham de equipamento sanitários47. 

Os estudos realizados pelo PACT Arim du Rhône, revelam que no bairro de Saint-Georges 

mais de 61% dos moradores são inquilinos e 27% são proprietários residentes. Os co-

proprietários englobavam 158 imóveis. Em Saint-Georges a ausência de condições de 

conforto é alarmente: 213 habitações em situação de precariedade absoluta e em 

condições parciais de precariedade 365 habitações. Havia 59 habitações 

desocupadas. 

                                                 
44

 Agier, Delphine. Urbanista, responsável pelo pólo de urbanismo e habitat do Pact Arim du Rhone, entrevista 

realizada pela autora em 2 de outubro de 2009. 

45 Este conceito esta relacionado as dificuldades dos proprietários de gestão do condomínio: desorganização 

completa dos condôminos, insalubridade, forte divergência de interesses, ausência de pagamento de taxas, com 

acúmulo significativo de dividas, poucas condições de solvabilidade dos co-proprietários, ausência de 

manutenção do imóvel, desvalorização do patrimônio e baixo rendimento locativo. Para enfrentar estes problemas 

existem trabalhos desenvolvendo uma gestão de proximidade através da criação da figura do Sindico de 

proximidade, que deve atuar para: Melhorar a participação dos moradores; Identificar e hierarquizar os problemas 

físicos relacionados ao imóvel; Elaborar uma estratégia de recuperação durável (Adequar as modalidades de 

gestão); Viabilizar soluções voltadas para a economia de energia dentro do mercado de desenvolvimento 

sustentável, Assegurar: assistência continua, personalizada e regular; ouvir os co-proprietários, mais também os 

inquilinos; Informar os co-proprietários; Mobilizar a formação do conselho sindical; Previr e trabalhar as formas de 

solucionar as dívidas das pessoas e dos co-proprietários; Definir um programa de reabilitação adequado (e prepara 

o dossiê para obtenção do financiamento e acompanhamento até aprovação das subvenções). 

46 Na OPAH Saône Rive Droite o Pact Arim du Rhone é responsável pela elaboração do diagnostico da area, pela 

levantamento de informações junto aos habitantes, por indicar as obras necessárias a empreender pelos 

proprietários, ajudá-los na montagem dos projetos de obras (financiamentos disponíveis, apoio técnico), detectar 

as habitações vagas e mobilizar os proprietários e procurar novos investidores. Estas iniciativas são chamadas de 

ação de acompanhamento. 

47 A cidade de Lyon tem mais de 250.000 habitações, dentre as quais 110.000 foram construídas antes de 1948, 

destas 5.800 não oferecem condições de habitabilidade, segundo classificação da RPG, 1999. Informações 

levantadas do documento Etat-Ville de Lyon-Grand Lyon. Plan d’erradication de l’habitat indigne: Lyon. protocole 

d’accord, Etat – Ville de Lyon – Grand Lyon, mars, 2002, p.2. 
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A OPAH Saône Rive Droite foi estruturada considerando o Plano Local de 

Habitação-PLH que integra de maneira coerente os outros instrumentos de 

urbanismo, tais como os de planejamento espacial, e desenvolvimento 

econômico e social, as ações fundiárias, o urbanismo operacional e os de 

transportes. A OPAH incorpora também as orientações do PLH compatibilizadas 
com os objetivos do ‘Plano de Coerência Territorial – SCOT’48 e do Plano 

Departamental de Ação para Habitação das pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. Os documentos de programação local tais como o plano 

local de urbanismo – PLU, os instrumentos ou dispositivos colocados em pratica, 
por exemplo: ‘Programas Sociais Temáticos – PST’49, as conferências 

intermunicipais de habitação, todo esse conjunto de orientações e programas 

foram considerados na montagem da OPAH Saône Rive Droite. Além disso, foram 

mobilizados os diversos tipos de financiamentos e subsídios considerando a 

condições econômicas de cada morador ou proprietário.   

1.2.2.7  A salvaguarda social 

O objetivo de salvaguarda social se expressa através de varias políticas, 

programas, ações, além da OPAH, por exemplo, através da regulação do 
aumento dos aluguéis50. Além disso, em 2007, foram financiadas em Lyon 2770 

habitações sociais, por meio de diversos programas: 31% das habitações foram 

financiadas através do Prêt Locatif Aidé d’Integration – PLAI (1.992 euros por mês) 

direcionados às famílias com baixo rendimento e em situação precária; 39% 

financiadas pelo Prêt Locatif à Usage Social – PLUS (famílias modestas – 3.602 

euros por mês) e 30% em Prêt Locatif Social – PLS (famílias com rendimentos 

intermediários – 4.682 euros mensais).  

Podemos perceber, no mapa de locação social financiada entre 2002 a 2007, 

que a região do centro de Lyon incorporou 56% dos investimentos; 7.570 

domicílios, de um total de 13.500, foram mobilizados para atender à demanda 

de locação social.  

                                                 
48 Os planos de coerência territorial (Schéma de Cohérence Territoriale - SCOT) introduzidos na âmbito do sistema de 

planejamento na França em 1999 tem como objetivo assegurar uma melhor coerência entre o conjunto das 

políticas públicas elaboradas na escala da aglomeração, constituindo-se em um documento de referência do 

planejamento urbano.  

49 Em 1990, a Agência Nacional de Habitação - ANAH, visando reafirmar o direito a moradia, cria o Programmes 

Sociaux Thématiques – PST, a fim de facilitar o acesso à habitação para pessoas com dificuldade de inserção no 

parque de locação privada. O objetivo é o de utilizar as habitações desocupadas, revertendo esta situação e 

oferecendo para abrigar pessoas em dificuldade, assim como o de melhorar as condições de habitabilidade das 

habitações ocupadas pela população em situação de vulnerabilidade social, com dificuldades de manutenção e 

solvabilidade. O PST é assegurado por duas medidas: i)o convencionamento obrigatório da habitação, durante 9 

anos e regulação do governo no que se refere ao preço dos alugueis; ii) trabalhos de mediação junto ao parque 

locativo, de incentivo junto aos proprietários para realização de obras de melhoria através de adesão ao 

programa. Nesses casos, as subvenções oferecidas alcançam um limite de até 70%. 

50 Os limites de alugueis se diferenciam em função do Programa, por exemplo: o Prêt Locatif Aidé d’Integration – 

PLAI, desenhado para atender as famílias com “dificuldades especiais”, o valor do aluguel é de 4,52 euros/m². No 

Prêt Locatif à Usage Social – PLUS, o valor do aluguel é de 4,10 euros/m²; No Prêt Locatif Social – PLS o valor do 

aluguel é de 7,64 euros/m²; na Convenção dos Programmes Sociaux Thématiques – PST o valor do aluguel é de 5,36 

euros/m² e na Convenção da OPAH o valor do aluguel se diferencia de acordo com a tipologia do imóvel (entre 

7,49 euros/m² a 6,24 euros/m²). Esses valores são monitorados e publicados no inicio do ano. Os dados utilizados 

neste exemplo são de 2008. Informações disponíveis no site 

http://logement.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_loyers_2007.pdf acessado em agosto de 2009. 

http://logement.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_loyers_2007.pdf
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Mapa 2 - Locação Social Financiada: Lyon 2002 – 2007 

 

A concepção de salvaguarda social em Lyon está presente no Plano Departamental 

de Ações para Habitação de Populações Desfavorecidas entre 2002 e 2007. Além 

disso, existe uma missão em matéria de práticas urbanas e sociais (MOUS), cuja função 

é reparar as situações relevantes de indigência e preservar os lyonenses de um habitat 

que apresente risco à saúde. As ações de luta contra o habitat que não oferecesse 

condições à dignidade humana também foram contempladas na OPAH Saône Rive 

Droite. Essas ações incidem nas Zonas prioritárias de luta contra o ‘habitat indigno’. 

A diversidade social tem sido trabalhada em todo território. A lei nacional de 

Solidariedade e Renovação Urbana, introduzida em 2000, vem reforçar o direito à 

moradia e impõe 20% de moradias sociais em cada municipalidade. O artigo 55 exige 

que os municípios franceses alcancem esse percentual em 20 anos, tendo como 

objetivo o desenvolvimento urbano equilibrado, a preocupação com a administração 

sustentável das áreas urbanas e a necessidade de uma diversidade social e de funções 

urbanas. 

Em Lyon, no centro histórico, foram realizados em 2006 diversos financiamentos em 

diferentes programas, que utilizaram o artigo 55 da lei Solidariedade e Renovação 

Urbana, ampliando a oferta de locação social nas ruas Saint-Georges, da Quarantaine, 
Saint-Jean, entre outras, contribuindo para diversidade social51.   

                                                 
51 Fonte: Observatoire territorial da la cohésion sociale dans l’agglomération lyonnaise, Cahier D’Agglomération, 

Agence d’urbanismo pour Le développement de l’agglomération lyonnaise, GRANDLYON Communauté urbaine, 

Lyon, édition 2007. 
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O Programa Local de Habitação-PLH que oferece subsídios ao processo de 

elaboração da OPAH Saône Rive Droite – explicita (o PLH) as necessidades de 

habitação, considerando a mistura e o equilíbrio social. Em 2001, foram introduzidas 

as zonas prioritárias de habitação social. A cartografia prioritária para a construção 

de habitação social tem permitido afirmar o interesse pela questão da habitação 

social, da antecipação de oportunidades imobiliárias e da diversidade das 

operações de habitação social, levando em conta o desenvolvimento urbano 

equilibrado. Além disso, a OPAH Saône Rive Droite, implantada no período de 1999-

2002, mostra claramente o interesse pela manutenção da população modesta, 

pela diversidade social e pela diversificação do habitat. 

Mas é importante trazermos para o debate a questão da diversidade social que 

não pode ser pensada somente do ponto de vista residencial. Como vimos, há 

diferenças entre a maneira de habitar dos novos e a dos antigos moradores. Os 

novos habitantes não têm a mesma prática, o tipo de consumo é diferente, 

geralmente fora do bairro. Segundo análise de AUTHIER, “os “gentrificadores” 

valorizam o bairro popular, apoiam a lógica da mistura social, mas, na prática, não 

têm relação com os moradores antigos. Isso também pode ser observado, quando 

olhamos para a utilização da escola pública. A questão escolar é muito nítida; eles 
não toleram a convivência da educação conjunta com os pobres”52.      

Quando se observa a utilização dos equipamentos e espaços públicos, a 

diversidade social fica bem distante e a prática não correspondente ao discurso. 

Conforme AUTHIER, “os gentrificadores valorizam a cultura popular, étnica, mas não 

têm nenhuma relação com a população estrangeira. A ideia de delimitar a 

diversidade no espaço residencial não modifica a clivagem que existe no conjunto 

do território. Um bairro socialmente misto não garante a relação social entre as 

pessoas. É possível verificar bairros homogêneos sem nenhuma prática de 

sociabilidade e onde existem conflitos entre vizinhos. Não existe relação entre a 

distribuição e a composição social de um bairro e entre as formas de relações que 
existem entre elas”53.  

Em relação às questões da diversidade social, as políticas colocadas em prática 

trabalham a dimensão da localização, porém tal procedimento não garante a 

proximidade entre os grupos sociais. Além disso, a diversidade social também traz a 

ideia de investir finalmente na população de classe média. 

1.2.2.8  Saint-Georges hoje 

Passados 34 anos entre as reabilitações espontâneas e a OPAH Saône Rive Droite, 

pode-se observar que em Saint-Georges vários imóveis foram recuperados, o bairro 

foi inserido no circuito turístico de visitação dos bens materiais e imateriais da 

cidade, incluindo imóveis de valor arquitetônico e também os de HLM (Habitation à 

loyer Modéré). No entanto, a importância da experiência em Saint-Georges reside 

na aplicação dos instrumentos que garantem a diversidade social, contribuem para 

que ocorra uma coesão territorial, e restringem a substituição da população,  

caracterizando, assim, o processo de gentrificação. 

                                                 
52 Resumo das informações levantadas na entrevista realizada com Jean Yves Authier em 3 de outubro de 2009. 

53 Resumo das informações levantadas na entrevista realizada com Jean Yves Authier em 3 de outubro de 2009. 
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Imagem 5  e 6 - Rua Saint-Georges 

 
Fonte: Foto de Pedro P. Palazzo 

 

 

Imagem 7 - Rua Saint-Georges                                             Imagem 8 - Detalhe da fachada 

F

Fonte: Foto de Pedro P. Palazzo 
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Imagem 9 - Restaurant social de la ville de 

Lyon localizado na Rua Saint-Georges 
 

Imagem 10 -  Praça Benoit Crepu  

  
Foto extraída do documento,‘De patrimoine de 

l’humanité au territoire de l’urbanité, juin 2009. 
 

Fonte: Foto de Pedro P. Palazzo 

O processo de gentrificação ocorrido na OPAH Lyon Velha consistiu em uma 

operação na qual o poder público aportou muito investimento e cujo processo 

de valorização dos imóveis conduziu à substituição da população de menor 

rendimento por famílias de média renda.  A OPAH Saône Rive Droite mostra 

como um mesmo instrumento utilizado com outra concepção pode levar a 

resultados completamente diferentes.  Nessa operação houve um esforço do 

PACT Arim para manter a população moradora de aluguel e os proprietários em 

dificuldades. A operação incorporou as informações monitoradas pelos 

observatórios de análise das políticas públicas, os objetivos do Programa Local 

de Habitat – PLH, e do Plano Local de Urbanismo – PLU e montou uma operação 

de reabilitação visando à inclusão social. 

Além disso, a articulação de outras políticas, programas e instrumentos tem 

assegurado a utilização mais democrática do território, destacando a 

salvaguarda social através do monitoramento e dos subsídios aportados à 

locação social.  

Outro aspecto importante é que toda produção e recuperação imobiliária a 

partir de 2000 são vinculadas à obrigação de destinar, para cada metro 

quadrado produzido, 20% para moradias sociais, respeitando a lei de 

solidariedade e Renovação Urbana que orienta a produção de forma a 

promover a diversidade social no território. Essa política pode ser entendida como 

uma das estratégias de enfrentamento ao processo de gentrificação e 

segregação social.    

A reabilitação do parque privado de habitação em centros antigos é importante, 

porém não há garantia de que os proprietários residentes, mesmo os de baixa 

renda, após seis anos não vendam o imóvel. Os imóveis privados vinculados à 

locação social por um período mínimo de 9 anos possibilitam a ampliação da 

oferta de habitação social, mas também não garantem a permanência da 

população de baixa renda após esse período. A permanência da população e 

seu acompanhamento são de fato garantidos no caso dos imóveis inseridos no 

programa de HLM (Habitation à loyer Modéré). Esse é um exemplo de 

reabilitação de patrimônio urbano com inserção da população menos 

favorecida.
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1.2.3  Experiência Latino-Americana – A Reabilitação do Centro Histórico 

de Quito  

Quito, capital do Equador, destaca-se por ser a cidade polo de sua região 

metropolitana. O Distrito Metropolitano de Quito possui 290 km2 e aproximadamente 
1.842.201 habitantes, segundo dados do Censo Equatoriano de 200154. A cidade é 

centro político do Equador e abriga os órgãos governamentais, culturais, financeiros, 

administrativos e comerciais do país. 

Quito possui um núcleo histórico configurado em 54 hectares, declarado Patrimônio 

Cultural da Humanidade pela UNESCO (1978), e um centro histórico com 322 

hectares, totalizando 376 hectares, que abriga 4.674 imóveis, dos quais 230 
constituem espaços públicos55. De acordo com o Censo Equatoriano de 2001, o 

centro histórico abriga aproximadamente 50 mil habitantes56, 2,3% da população 

total de Quito, e registra um decréscimo populacional de 2,2% entre 2001/1991.  

Segundo Ponce, um dos impactos do decréscimo populacional é a subutilização da 

infraestrutura urbana: 97% da população são atendidos por rede de água potável, 

96% por rede de esgoto, 98% por rede elétrica, e 53% por serviço telefônico. A 

disponibilidade dos serviços básicos na zona do centro é mais ampla do que a do 

conjunto da cidade (PONCE: 2007, p. 209). 

Em 1967, o governo local de Quito introduziu na “Ordenanza del Centro Histórico” a  

delimitação oficial do centro histórico da cidade.  Esse documento, segundo Ortega, 

“marca a diferença entre o centro histórico e o centro urbano da cidade, visto que a 

cidade no decorrer dos séculos desconcentrou as atividades urbanas e gerou uma 

dupla centralidade: Centro y Mariscal. Ainda nos anos 60, o governo realizou obras 

de comunicação viária entre o norte e sul da cidade, atravessando o centro histórico 

com viadutos e pontes. Ainda que não estejam relacionadas diretamente com a 

reabilitação do centro, essas foram as primeiras ações do governo local na tentativa 

de amenizar um dos grandes problemas do centro histórico: acessibilidade e 

conectividade”. (ORTEGA: 2001, p. 253). 

Neste mesmo ano, 1967, a Organização dos Estados Americanos (OEA), promoveu, na 

cidade de Quito, uma reunião sobre conservação e utilização de monumentos e 

lugares de interesse histórico e artístico. O conteúdo do debate dessa reunião orientou 

a elaboração do documento conhecido como as ‘Normas de Quito’ que se tornaram 

referência no tratamento de problemas de cidades históricas latino-americanas. 

Para Lins, o documento de Quito  

(...) expõe a existência de uma situação de urgência quanto à questão de conservação 

e de utilização do patrimônio monumental e reclama a cooperação interamericana 

para um novo impulso de desenvolvimento nesse continente. Aceita-se implicitamente 

que esses bens culturais representam um valor econômico e são susceptíveis de tornar-se 

um instrumento de progresso (LINS:1989, p.44)  

                                                 
54 As informações do Censo realizado em 2010, ainda não estão disponibilizadas.  

55 MARTINEZ, Inés del Piño (2009). Centro Histórico de Quito. Una centralidad urbana en transformación hacia el 

turismo. 2001-2008, p.11. 

56 O censo de 2001 registrou 50.200 habitantes na área central, com estimativa de em 2008 alcançar 58.000 

habitantes. Segundo a autora Ines del Piño Martinez, 2009, p.11, estudos realizados para o Plan Especial del Centro 

Histórico de Quito de 2003 definem que o número de habitantes do centro poderia chegar a 75.456 habitantes, 

levando-se em consideração as edificações com potencial para moradia.  
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Lins destaca que o referido documento, “propõe a necessidade de conciliar 

as exigências do progresso urbano com a proteção dos valores ambientais 

através de planos reguladores em nível local e nacional” (LINS:1989, p.44).  

Segundo Lins nesse documento também é enfatizado que “valorizar um bem 

cultural equivale a habilitá-lo com condições físicas e ambientais, sem 

desvirtuar sua natureza, ressaltando suas características e permitindo seu 

ótimo aproveitamento” (LINS:1989, p.44).  

Em síntese, as Normas de Quito procuram  

(...) incorporar a um potencial econômico, um valor actual; de poner em 

productividad uma riqueza inexplotada mediante um processo de revalorización que 

lejos de mermar su signification puramente histórica o artística, La acreciente, 

pasándola Del domínio exclusivo de minorias eruditas al conocimiento y disfrute de 

mayorías populares (Normas de Quito: 1967, apud LINS:1989, p.44). 

Quito foi, segundo Ortega, uma das primeiras cidades que tiveram o seu núcleo 

histórico incluído na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade. O núcleo histórico 

de Quito, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade em 1978, foi reconhecido 

“em especial pela existência de um conjunto urbano de altíssimo valor histórico, 

arquitetônico e cultural, com uma extraordinária concentração de igrejas e 

mosteiros, luxuosas residências e prédios públicos do século XIX, que circundam suas 

praças de 500 anos e margeiam as ruas estreitas” (ORTEGA: 2001, p. 253).  

Entretanto, esse reconhecimento não foi suficiente para reverter o declínio do 

centro histórico, iniciado em meados do século XX.  Além da degradação dos 

monumentos e espaços públicos gerado pela falta de manutenção, Constance 

ressalta que “as famílias que tradicionalmente habitavam a área central foram 

desocupando suas residências e mudando-se para outras zonas da cidade”. 

(CONSTANCE: 2011, s/n).   

Segundo Ponce, “vários proprietários de edifícios localizados no centro, com o 
passar do tempo os converteram em tugúrios57 para se beneficiarem da 

rentabilidade do aluguel (...)”. (PONCE: 2007, p. 205). Dessa maneira, a composição 

dos moradores da área central foi alterada; a classe média e rica saiu 

gradativamente do centro, sendo substituída por migrantes pobres que optavam 

por viver em imóveis degradados e com alta densidade, porém servidos de 

infraestrutura e com um valor de aluguel inferior ao de outras áreas da cidade.  

Somado ao processo de degradação das edificações, também “ocorreu uma 

mudança funcional no centro. Os ministérios do governo federal do Equador  

deslocaram-se para a zona norte da cidade, permanecendo no centro somente as 

administrações do governo local (...)”. (ARREGUI: 2007, p. 404). 

As características do comércio do centro também mudaram; as lojas de varejo 

tradicionais foram substituídas gradativamente pelos comércios e serviços menores, 

oficinas de artesanato e comércio ambulante. Na visão de Constance, a 

ocupação das ruas por comerciantes informais transformou-se em um problema de 

grandes proporções, pois eles ocupavam as principais ruas do centro, dificultavam 

a circulação de automóveis e pedestres, além de gerar uma grande quantidade 

de lixo nas ruas. (CONSTANCE: 2011, s/n) 

                                                 
57 Neste contexto ”tugúrios” seriam edifícios que conformam um cortiço.   
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A essas mudanças no centro histórico de Quito somam-se a dificuldade de 

acessibilidade e o problema do trânsito intenso. “Devido às condições do 

traçado da cidade, o centro histórico recebe um importante fluxo de veículos 

que, unido às ruas estreitas, congestiona a circulação. (...)”  (ARREGUI: 2007, p. 

405) 

Apesar do declínio do centro histórico, ele sempre concentrou várias funções 

urbanas que conservaram a sua centralidade simbólica, administrativa, 

educacional e de comércio popular.  Dessa maneira, o quadro apresentado 

mostrava a necessidade clara de enfrentar, em conjunto com a comunidade, os 

problemas mais significativos do centro histórico: “a degradação, o 

congestionamento de veículos e de pedestres, poluição do ambiente, falta de 

participação cidadã, debilidade institucional e baixa qualidade de vida” (ORTEGA: 

2001, p.267). 

1.2.3.1  Políticas no Centro Histórico 

Em 1981, foi elaborado o “Plan Quito” que reafirmava o centro histórico como uma 

área de preservação histórica e propunha um conjunto de recomendações e 

ações. Em 1984, o Instituto Nacional de Patrimônio Cultural do Equador – órgão 

estatal encarregado de cuidar do patrimônio nacional – delegou ao Distrito 

Metropolitano de Quito a custódia dessa área através da criação da Comissão do 

Centro Histórico. “É neste momento que o governo local de Quito conquista uma 

enorme visibilidade através de sua política de preservação do centro histórico no 

âmbito das iniciativas locais, nacionais e internacionais” (ORTEGA: 2001, p. 254). 

No ano de 1987, Quito foi abalado por um terremoto que danificou ainda mais os 

edifícios da área central, evidenciando a vulnerabilidade dos monumentos e dos 

prédios antigos. Para enfrentar esse acontecimento, várias ações foram adotadas:  

 Teve início a elaboração do Plan Maestro de Rehabilitación Integral de las áreas 

históricas de Quito, com a colaboração do Governo Espanhol (Agência 

Espanhola de Cooperação Internacional). “O Plano Maestro nasceu da 

avaliação da aplicação de planos anteriores, da necessidade de atender a 

setores sociais envolvidos na área histórica e da necessidade de coordenar 

esforços de várias instituições e organismos que intervêm em diversas áreas da 

reabilitação do patrimônio” (ORTEGA: 2001, p. 256). O plano apresentava 

propostas em linhas gerais para intervenção: um programa de ordenamento 

urbano, programa de proteção e reabilitação do patrimônio arquitetônico, 

programa de desenvolvimento de habitação, programa de desenvolvimento de 

turismo, programa de equipamento urbano e melhoramento de espaços públicos 

e de infraestrutura” (ARREGUI: 2007, p. 405). 

   Paralelamente à elaboração do Plano, o Congresso Nacional do Equador 

aprovou em 1987 a criação do Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de 

la Ciudad de Quito (FONSAL),  com o objetivo de garantir recursos para a 

reabilitação, em especial, dos monumentos e dos espaços públicos. Os recursos 

desse Fundo, desde 1990, são compostos por 6% do imposto de renda coletado 

no Distrito Metropolitano de Quito, “por transferências do sector público e do 

governo do Distrito Metropolitano de Quito, e por doações da Junta de 

Andalucía, do Governo de Bélgica, da Agencia de Cooperación Espanhola, e da 

UNESCO” (PONCE: 2007, p. 221).  El Fondo recibió ingresos equivalentes a US$3,3 

millones anuales (BID, 1994). 
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De acordo com os estudos de Zancheti, o FONSAL foi o “principal financiador da 

recuperação do patrimônio histórico da cidade de Quito”. (ZANCHETI: 2010, p. 5). 

Dentre os recursos aportados, o FONSAL investiu, até 2005, aproximadamente USD$ 

38.000.000 aplicados em 400 projetos de restauração de monumentos e 

reabilitação de espaços públicos.  

Para Mosqueira as  

obras realizadas até 1992 foram executadas como projetos piloto nos setores mais 

deteriorados do centro e nas edificações monumentais mais representativas, 

afetadas pelo terremoto ocorrido em 1987. Após este período e contando já com 

orçamento próprio, o FONSAL desenvolveu um número de intervenção 

considerável: melhoria de espaços públicos, construção de centros comerciais 

para realocação de comerciantes de rua, construção e reforma de banheiros e 

lavanderias públicas, reconstrução de trechos das redes de água e esgoto, assim 

como de fiação, redefinição de percursos do transporte coletivo e particular, 

construção de estacionamentos e calçadões de pedestres. A partir de 1995, os 

projetos do FONSAL começaram a ser executados pela Empresa do Centro 

Histórico”. (MOSQUEIRA: 2007, p.117).  

Em 1994, foi aprovada uma lei que dividia o Distrito Metropolitano de Quito em 12 

zonas metropolitanas e inseria cinco instâncias de gestão administrativa. A 

introdução da Administración de la Zona Centro (AZC) no centro histórico de Quito 

permitiu uma relação mais próxima com a comunidade, maior agilidade nos 

processos e gestão descentralizada58. 

 

A principal mudança de concepção no processo de Reabilitação do Centro 
Histórico de Quito foi a associação público-privada59 traduzida através da criação 

da Empresa del Centro Histórico (ECH), entidade de capital misto, municipal e da 

Fundação Caspicara, estruturada através de aporte de empréstimo do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), concedido com o aval do Estado 

Equatoriano. Sua missão era a de executar o programa de Rehabilitación del 

Centro Histórico de Quito, em conjunto com o “setor  privado para conciliar a 

reabilitação com desenvolvimento econômico do setor” (ORTEGA: 2001, p. 255). O 

empréstimo de 41 milhões de dólares, com contrapartida de 10 milhões do 

governo, representou a primeira grande incursão de uma agência multilateral de 
fomento, o BID, no processo de reabilitação urbana60. 

                                                 
58

 Os projetos realizados pela AZC são de pequeno porte e são realizados, de maneira geral, em parceria com 

outras instâncias municipais e com a comunidade. A Administração de la Zona Centro aportou para a revitalização 

do centro histórico, entre 1998 e 2005, 2,4 milhões de dólares. Estes recursos são modestos se comparados com as 

demais fontes de financiamento, porém geraram resultados positivos, em especial os relacionados à participação 

da comunidade nas obras da região central. Informação disponível in ZANCHETI, 2010, p. 5.  

59 As sociedades ou empresas mistas são criadas para administrar capitais privados e públicos e destiná-los à 

recuperação de edifícios monumentais e espaços públicos do centro histórico. Esse tipo de empresa se insere em 

projetos específicos e tem as características de pessoa jurídica, capaz de associar-se livremente a agentes privados 

e, ao mesmo tempo, atuar como órgão executor de projetos do governo local. As empresas assumem a tarefa de 

gestão da conservação de áreas históricas e ultrapassam a capacidade de instituições públicas menores nos 

aspectos financeiro, operativo, técnico e normativo. Também podem ser empresas de promoção imobiliária, mas 

com a obrigação de destinar os fundos obtidos das obras de reabilitação para novos investimentos na região 

histórica. In ROJAS, 2004, p. 160. 

60 Na América Latina, especialmente a partir dos anos 1990, observa-se a busca de alternativas para o 

esgotamento do modelo desenvolvimentista finalizado nos anos 1980. Ocorre um processo generalizado de 

descentralização das atribuições dos governos centrais, atribuindo aos governos locais parcelas consideráveis da 

responsabilidade pela formulação e implantação de políticas de desenvolvimento urbano. Os governos municipais 
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O programa de “Rehabilitación del Centro Histórico de Quito” desenvolveu-se 

em seis temáticas: 1) Adequação Urbana Física; 2) Melhoramento Ambiental;  3) 

Fortalecimento Institucional e Estudos;  4) Projetos de Habitação; 5) Reativação 

econômica em sociedade com o sector privado. 6) Sustentabilidade social. 

Potencializar a vocação turística do centro era o principal objetivo do programa. 

Segundo Arantes, “(...) a parceria entre setor público e iniciativa privada, 

encarregada por sua vez de alavancar investimentos privados com fundos 

públicos”, resultaram quase sempre em subsídio direto para o capital, reduzindo 

ainda mais os subsídios públicos à população que realmente precisa. (ARANTES: 

2000, p.22).  

Essas parcerias foram reforçadas nos anos 1990 pela mudança dos padrões de 

comportamento das agências internacionais de fomento ao desenvolvimento. 

No caso da América Latina, o padrão foi modificado em duas frentes básicas: a 

primeira, com a promoção de reformas institucionais e econômicas dos Estados 

Nacionais, no sentido de se promover uma estrutura liberal, privatista e 

desregulamentada dos mercados nacionais. A segunda, com a elaboração de 

projetos de desenvolvimento locais, isto é, projetos que as agências de fomento 

financiavam diretamente, ou com aval dos governos centrais, propostas de 

governos regionais e municipais, como foi o caso de Quito. 

Desde a primeira metade dos anos 1990, os projetos de revitalização surgem 

como emblemáticos dessa nova fase das agências multilaterais e nacionais, em 

especial do BID. 

Segundo Zancheti, o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) 

reconhece (nos anos 1990) as áreas urbanas históricas da América Latina, como 

uma nova fronteira para a aplicação de capitais imobiliários privados 

(...)(ZANCHETI: 2010,13). O desenho da racionalidade da aplicação dos fundos 

do BID nessa revitalização identifica três áreas de atuação possíveis para a 

instituição. A primeira é a da conservação do patrimônio urbano com a 

participação do setor privado para gerar projetos sustentáveis de longo prazo. A 

segunda é a da utilização dos projetos como promotores da reabilitação de 

áreas urbanas degradadas. A terceira promove a formação de incentivos e de 

instrumentos de regulação que favoreçam a transferência de grande parte dos 

esforços da conservação do patrimônio urbano para o setor privado e 

organizações da sociedade civil (ROJAS:2004, p. 169). 

A partir da experiência do processo de revitalização do centro histórico de 

Quito, em 1994, o BID passou a ter uma pauta de investimentos crescente na 

revitalização das cidades latino-americanas (BID, 2001). A experiência 

adquirida nesse campo pela instituição abriu uma nova frente de empréstimos 

para a revitalização de áreas urbanas degradadas ou econômica e 

socialmente deprimidas (BID, 2005).   

                                                                                                                                                         
tornam-se os atores centrais na formulação e condução de projetos urbanos de desenvolvimento, baseados em 

parcerias público-privadas, com esquemas de financiamento complexos, utilizando de modo inovador recursos 

locais articulados com recursos externos. Dentre esses projetos, os de revitalização urbana foram os pioneiros e os 

utilizados para estabelecer uma nova prática de projetos de desenvolvimento local. Informação disponível in 

ZANCHETI, 2010, p. 13). 
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Cabe ressaltar que a experiência de Quito tornou-se referência para o BID, sendo 
apresentada pelo Banco como “Best Pratices”61, ou seja, como “modelos de 

políticas públicas que [o BID] pretende ver reproduzidos em iniciativas locais 
semelhantes” (MOSQUEIRA: 2007, p.117)62.  

O caso de Quito tornou-se referência  

para o BID, demonstrando ser possível obter retorno econômico direto com a 

reabilitação do patrimônio. A operação realizada gerou oportunidades imobiliárias 

antes não exploradas, resultantes da restauração de edifícios. Ou seja, além da 

tradicional receita do turismo, a receita puramente comercial-imobiliária 

demonstrou-se viável para ser associada à recuperação do patrimônio. Dessa 

perspectiva resultaria a proposta de criação do Programa Monumenta/Brasil63 como 

um piloto para a América Latina (JOSÉ: 2007, p. 157).   

Nesse contexto as ações realizadas pela Empresa del Centro Histórico (ECH) 

evidenciam a recuperação do centro histórico voltado para o interesse do 

mercado. Através do empréstimo do BID, a ECH conseguiu comprar imóveis 

degradados no centro, restaurá-los e vendê-los ao setor privado que os utilizou para 
diversos fins: bancos, cadeias de armazéns, universidades, institutos e habitação64.  

Dora Arizaga, ex-diretora do FONSAL, alerta sobre os aspectos negativos dessa 

estratégia: “com o tempo, a lógica da rentabilidade acabou se mostrando 

prejudicial aos objetivos de reabilitação integrada do patrimônio”. Dora Arizaga 

                                                 
61 No Simpósio de “boas práticas” que ocorreu em Barcelona em 1997, a experiência de Quito é destacada pelo 

BID como um exemplo de política pública que deveria ser aplicada em outras cidades. A experiência de Quito foi 

apresentada pelo gerente da Empresa del Centro Histórico (ECH), Teodoro Peña. In MOTISUKI: 2008, p. 152. 

62 Como estratégia de marketing do BID, o Banco divulga algumas experiências que seguem sua cartilha, auxiliando 

a formulação de projetos totalmente condizentes com a sua metodologia. Além disso, esses “bons” exemplos são 

apresentados de forma maquiada, nos quais os conflitos inerentes a qualquer iniciativa de reurbanização não 

aparecem” in MOSQUEIRA: 2007, p.117. 

63 Segundo informações levantadas pela autora Beatriz Kara José com o arquiteto Pedro Taddei, um dos 

responsáveis pela formatação do programa junto ao Ministério da Cultura, "o programa de Preservação do 

Patrimônio Histórico - Monumenta - nasceu de uma proposta feita por Enrique Iglesias, presidente do BID, ao então 

presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, em 1997, como resultante da experiência do Banco em Quito” 

(JOSE: 2009, p.159). Ainda, segundo a entrevista realizada por  Beatriz, “A criação do programa baseava-se na ideia 

de que o investimento no âmbito da cultura desencadeia um processo "natural" de revitalização urbana. Para seus 

idealizadores a recuperação física deveria ser capaz de criar, via mercado, uma dinâmica de transformação 

econômica e social das áreas de intervenção. Tendo como pressuposto a promoção de recuperação 

autossustentável do patrimônio, os pontos fortes desse programa, em consonância com as regras do BID, são: 

existência de interesse da iniciativa privada em participar do projeto e a comprovação da possibilidade de 

valorização imobiliária da região. Além de recuperar o patrimônio, novas atividades comerciais devem ser 

estimuladas a fim de gerar recursos para a manutenção dos imóveis" (JOSÉ: 2007,158) 

64 “Segundo Eduardo Rojas, os papéis desempenhados pela ECH em Quito foram: Como promotor imobiliário 

independente: incluído em todas as fases do projeto de reabilitação quando não existe interesse do setor, como é 

o caso específico das edificações reabilitadas para uso residencial de setores de rendas baixas. Como sócio na 

promoção imobiliária: atuando ao lado de proprietários de imóveis ou terrenos, aportando parte do capital e 

assessoria técnica. Depois de finalizados os trabalhos, a empresa vende sua parte do investimento rapidamente. 

Como sócio imobiliário: pelo fato de não haver compradores para imóveis que possam desenvolver atividades de 

relevância para a reabilitação do centro histórico, a empresa mantém a propriedade e os usos são explorados por 

sócios privados. A venda do imóvel dependerá da conveniência oferecida pelo mercado imobiliário local. Como 

proprietário: em alguns casos, a empresa tem especial interesse em reter a propriedade de alguns imóveis com dois 

objetivos: esperar até obter a melhor oportunidade de venda favorável e controlar o uso que esses edifícios 

reabilitados venham a ter(...). Como operador imobiliário: a empresa promove o uso mais intensivo de edificações 

privadas reabilitadas anteriormente. A empresa passa a administrar edifícios subutilizados, fazendo reformas para as 

necessidades do comércio e licita a exploração. Paga aos proprietários pelo tempo de uso do imóvel até 

recuperar o investimento com os rendimentos de concessão e, posteriormente, desenvolve-os para as 

necessidades do comércio e licita a exploração. Paga aos proprietários pelo tempo de uso do imóvel até 

recuperar o investimento com os rendimentos de concessão e posteriormente os desenvolve. (ROJAS: 2004, p.179 E 

180). 
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ressalta que a incorporação do conceito de retorno financeiro nos projetos 

realizados com financiamento externo acabou fazendo com que fossem priorizados 

aspectos como tempo de execução e lucro proveniente da restauração e da 

venda de edifícios. Para isso foram modificadas regulamentações urbanísticas, 

desprezando a vocação dos edifícios, a capacidade de sua estrutura e o valor 

intrínseco de um bem histórico. Ou seja, “os aspectos econômicos acabaram se 

sobrepondo às condições do próprio patrimônio cultural, de sua gestão e 

integração na cidade a partir de uma concepção mais ampla de território 

socialmente construído”. (ARIZAGA: 2002, p. 8) 

A ocupação dos camelôs no centro histórico, que incomodava tanto o setor 

privado, foi respondida pela ECH através da  

(...) transferência dos comerciantes informais para centros comerciais populares 

construídos em edifícios restaurados, próximos aos locais onde eles já trabalhavam. 

Com o empréstimo do BID e com recursos próprios da ECH, foram construídos dez 

centros comerciais populares que abrigaram sete mil comerciantes. O restante dos 

comerciantes informais que trabalhavam no centro histórico foram realocados em 

centros comerciais no sul e norte da cidade (...). (CONSTANCE: 2011, s/n). 

Outro projeto desenvolvido pela ECH foi o Programa Vivienda Solidária que assegurou 

a permanência das famílias pobres, viabilizando subsídios para a aquisição de seus 

próprios apartamentos após a reabilitação completa dos imóveis. Esse projeto não 

constava do escopo do financiamento do BID, entretanto, os moradores organizados 

e com apoio da ONG francesa Pact-Arim conseguiram sensibilizar o governo local 

para participar da provisão de moradia, fato que até então não acontecia. “Em 

1997, foi assinado um acordo interinstitucional entre a ECH, a municipalidade de 

Quito, a Pact-Arim e o Ministério de Desarrollo Urbano e Vivienda para o 

desenvolvimento do Programa Vivenda Solidária, com o objetivo de promover a 

aquisição de habitação social por famílias de baixa e média renda dentro do centro 

histórico” (MOSQUEIRA: 2007,  p. 121).  

Segundo Mosqueira, a ECH realizou a reforma dos edifícios e as unidades 

habitacionais foram vendidas à população de baixa e média renda, com 

preferência para antigos moradores. Essa população recebeu ajuda e subsídios, e as 

famílias de extrema pobreza receberam ajuda de instituições de caridade para 

subvencionar até 60% do custo total da habitação. As famílias de baixa renda 

receberam subvenções de até 34% do valor total da unidade habitacional do 

Ministério de Desarrollo Urbano e Vivenda, e as famílias de média renda foram 

beneficiadas com uma linha de crédito em Banco Estatal a ser paga em até 15 anos.  

O projeto piloto da Rua Caldas foi desenhado, especificamente, para as famílias de 

baixa renda residentes nos casarões, e o preço final da obra foi significativamente 

reduzido, porque os imóveis eram de propriedade do Município e foram repassados 

para a ECH. Na continuidade desse projeto, a ECH atuou como promotora 

imobiliária independente, adotando critérios restritivos em relação à área e custos 

das habitações para que estas não superassem os custos máximos estabelecidos 

(valor de venda da unidade habitacional de US$ 300 / m2) e fossem acessíveis a 

famílias de rendas baixas e médias (MOSQUEIRA: 2007, p.121).  

Entre 1999 a 2003 dois planos foram concebidos: O Plan Estratégico del Distrito 

Metropolitano de 1999 e o Plan Especial del Centro Histórico de Quito de 2003, 

elaborado pelo governo do Distrito Metropolitano de Quito, com a assessoria da 

Junta de Andalucía da Espanha. Ambos tiveram como foco o desenvolvimento do 

turismo, embora inserissem outros temas: 
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 O Plan Estratégico del Distrito Metropolitano (1999), segundo Ortega, ressaltava “a 

necessidade de impulsionar Quito como centro político, social, cultural, econômico, 

sendo uma de suas oportunidades de desenvolvimento o aproveitamento das 

riquezas históricas e culturais existentes, incluindo o aumento do turismo em nível 

internacional”. (ORTEGA: 2001, p. 266). 

 o Plan Especial del Centro Histórico de Quito (2003) apresenta dez programas: 

“Cultura e simbolismo; Ócio, recreação e turismo; Imagem urbana e Mobiliário; 

Economia, Comercio y trabalho; Edificação; Habitação e habitabilidade; 

Acessibilidade e mobilidade;  Equipamento público; Redes de infraestrutura e 

serviços básicos; Projetos especiais”. (MARTINEZ: 2009, p. 29). 

Em 2005, o governo do Distrito Metropolitano de Quito, através da Empresa do Centro 

Histórico (hoje Empresa de Desenvolvimento Urbano de Quito), solicitou ao BID um 

novo empréstimo para a segunda fase do Programa Rehabilitación del Centro 

Histórico. Esse empréstimo foi concedido no valor a USD$ 8.000.000, com uma 

contrapartida local de USD$ 2.000.000.  Essa nova fase do Programa encontra-se em 

fase de implementação e tem os seguintes componentes: 1. Infraestrutura básica: 

construção de estacionamentos; 2. Desenvolvimento Econômico: formação de um 

Fundo de Assistência Técnica destinado a potencializar a rentabilidade dos pequenos 

negócios existentes na área, e um Fundo de Coinversões, cujos recursos estão servindo 

para realizar novas ideias de inversão em uma associação público-privada; 3. 

Sustentabilidade Social: projetos de participação cidadã e de apoio à reorganização 

do comércio informal; 4. Fortalecimento do ente executor. 

O financiamento da segunda etapa do programa também definiu uma nova 

composição para a ECH: uma parte do capital provém de investidores privados e de 

outras entidades do setor público, e o controle da empresa se distribui entre representantes 

de ambos os setores em proporção aos seus aportes.  (MOSQUEIRA: 2007, 95) 

Até 2008, foram construídas em parceria público-privada 721 unidades habitacionais, 

sendo 89 imóveis reabilitados. Uma parte desses imóveis (um pouco menos de 50%) foi 

desenvolvida pelo setor privado em imóveis restaurados pela ECH e comercializados. 

Entretanto, a “condição dos cortiços, a alta densidade populacional, o péssimo estado 

das edificações constituem uma característica que se mantém principalmente nas 

zonas que não integram os “roteiros oficiais” do turismo” (GUARDIA: 2001 s/n). 

O principal desafio, segundo Ponce, está relacionado ao setor de habitação que 

necessita de maior investimento em projetos de habitação de interesse social, visto que 

os projetos desenvolvidos pela ECH foram direcionados  aos empreendimentos 

rentáveis. Entretanto, “a intervenção nos edifícios antigos e a restauração de 

monumentos estão influenciando o preço dos aluguéis dos imóveis” (PONCE: 2007 p. 

206). Para Carrion, “a possibilidade que têm os habitantes de manterem sua residência 

no centro tende a reduzir, devido ao incremento do preço do solo e dos aluguéis, 

motivos pelos quais tendem a migrar em direção à periferia. Se não for feita uma 

inversão social, essa tendência seguirá crescendo incontrolavelmente” (CARRIÓN; 

2007, p. 53). Dessa maneira, sem uma intervenção do poder público no sentido de 

continuar e ampliar o Programa Vivienda Popular, a população de baixa renda ao 

poucos será expulsa do centro histórico.    

Paralelamente, o mesmo autor ressalta que nos últimos anos se tem construído na área 

central habitação para classe média, hotéis destinados ao turismo estrangeiro, bares e 

restaurantes. Nesse sentido, a maioria das construções novas, feitas pelo setor privado, 

está dirigida a satisfazer a demanda da classe média e média alta. Nesse momento é 
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importante tomar cuidado com o processo de boutquización65 que vem despontando 

no processo de reabilitação do centro histórico. A bibliografia estudada indica que, 

como na maior parte das cidades da América Latina, em Quito, devido à intervenção 

do poder público na construção de habitação e do receio da população de alta 
renda66 em viver no centro, a área histórica vem recebendo serviços e diminuindo a 

habitação.  

Na avaliação de Carrion a  

gentrificación existe parcialmente em algumas centralidades das cidades latino-

americanas, enquanto que na maioria delas o que existe é a boutiquización. Não há 

a transformação social da população, e sim a mutação da função residencial para  

outras funções e usos do solo em acordo com as novas realidades da centralidade: 

comércio, serviços, administração pública e privada. Muitos centros históricos ficam 

repletos de restaurantes–boutique, hotéis–boutique, bancos–boutique e boutiques–

boutique” (CARRIÓN; 2007,40). 

1.2.4  Considerações sobre as experiências internacionais   

As experiências internacionais apresentadas demonstram uma particularidade em 

comum: todas elas foram realizadas com aporte de recursos públicos. Em Baltimore 

e Quito observa-se uma predominância da parceria público-privada, que se 

apresentou como uma fórmula mágica amplamente disseminada, orientando as 

intervenções para o desenvolvimento econômico pautado no turismo. As 

intervenções ocorridas em Lyon foram praticadas, a partir de 1999, de acordo com 

a concepção de que o patrimônio pode ser um vetor de coesão e lugar social, 

evitando as inutilidades e o abandono dos imóveis, trazendo-os assim para 

reapropriação pela cidade e pelos cidadãos.   

Essas duas formas de intervenção referem-se a concepções diferentes e produzem 

impactos sociais e territoriais diversos. Enquanto as intervenções na área central de 

Baltimore produziram um processo de espetacularização, transferindo a população 

pobre para a periferia, em Lyon, depois de 1999, utilizaram-se instrumentos com 

vistas à manutenção da população e à diversidade social e de uso. No caso de 

Quito, o que se observa é que houve um processo de gentrificação por comércio e 

serviços.  

A cidade de Baltimore passou por importantes transformações em sua estrutura 

econômica, social e espacial, que a colocaram em destaque entre os projetos de 

reconversão de áreas urbanas degradadas. No entanto, esses projetos não foram 

capazes de reverter as condições de pobreza e analfabetismo de parte de sua 

população. Esses projetos de reconversão provocaram a valorização imobiliária 

contribuindo, sem dúvida, para o afastamento da população de baixa renda para 

                                                 
65 “Transformação do uso do solo residencial em outro como o comercial e administrativo, que gera ingressos 

suficientes para pagar esse fator de localização devido às  vantagens econômicas da própria atividade. Esse 

fenômeno vem sendo denominado de boutiquización” (CARRIÓN: 2007, p. 40) 

66 Nesse sentido, o autor Pablo Samaniego Ponce ressalta que o mercado imobiliário para residência de alta renda 

ainda tem receio: “Ainda que se tenha avançado na tentativa de fazer um projeto de reabilitação sustentável, 

incorporando o setor privado às intervenções públicas, poucas conclusões são possíveis com base na  bibliografia 

existente. Ainda persistem problemas para que os investidores ou os projetos privados intervenham para transformar 

as casas antigas em armazéns, em espaços de residências a outros estratos de população... Ainda persistem 

problemas de acesso para considerar projetos de habitação mais ambiciosos. Os edifícios de estacionamento não 

são suficientes e, para cobrir a demanda potencial, realiza-se a transformação de casas em armazéns ou de casas 

“tugurizadas” em habitações minimamente confortáveis” (PONCE: 2007, p. 240).  
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longe das áreas que foram objetos de intervenção. O aumento de preço de venda 

e a locação de imóveis tornam insustentável a permanência da população pobre 

no local. A classe média ocupa essas áreas centrais revalorizadas pelas 

intervenções, transformando esses locais em objetos do consumo. O que se viu em 

Baltimore foi, talvez, o exemplo mais completo do processo de gentrificação.  

Em Baltimore, observamos que não existiu a preocupação de manter a população 

de baixa renda nas áreas renovadas. Aparentemente, o poder público apoiou a 

iniciativa privada numa campanha contra a circulação de pobres na área central 

da cidade, propondo inclusive a construção de um campus para os sem-teto, fora 

da cidade. Existiam em 1998 cerca de 40 mil imóveis abandonados em Baltimore, 

embora tenham sido investidos vultosos recursos públicos e privados na reabilitação 

de equipamentos e residências. O processo de renovação do porto de Baltimore foi 

pautado na espetacularização urbana voltada para a valorização do turismo, na 

preocupação com a reconstrução radical da imagem de seu centro. De acordo 

com Harvey (2006), essas intervenções encobrem a situação de pobreza do local.  

O processo de reabilitação em Lyon iniciou-se de forma espontânea a partir dos 

anos 1970, denominada como autorreabilitação. Em 1982, houve um processo de 

intervenção pública promovendo uma reestruturação do espaço e a substituição 

de usos e do perfil da população. Essa etapa produziu uma valorização imobiliária, 

atraiu a classe média superior e conduziu o processo de gentrificação. A partir de 

1999, a intervenção pública caracteriza-se pela preocupação em manter a 

população tradicional. A intervenção de Lyon demonstra que é possível atender à 

demanda do mercado por espaços reabilitados, incluindo a demanda social.    

Para tanto, Lyon utilizou-se de instrumentos urbanísticos, tais como: a OPAH Saône 

Rive Droite, que evidencia a concepção de reabilitação do patrimônio histórico, 

assegurando a permanência dos habitantes. A aplicação desse instrumento só foi 

possível em função de um sistema de financiamento direcionado para tal 

reabilitação, marcado por uma importante participação do Estado. Induzia os 

proprietários e os investidores a participarem desse processo, mas ao mesmo tempo 

condicionava a utilização dos subsídios mais significativos para melhorar a oferta de 

habitação, especialmente a de locação social. Dessa forma o Estado garantia o 

atendimento à demanda social. 

Nesse sentido, a política de reabilitação urbana em Lyon reforça a questão da 

habitação na área central e assegura a mistura de usos e a mistura social através 

de programas e planos urbanos. Nestes, a relevância do patrimônio é reforçada 

cada vez mais como um valor cultural, social e econômico, enfatizando a 

importância das ações de reabilitação. 

O caso de Quito insere-se nas experiências de reabilitação em países não 

desenvolvidos e pode ser caracterizado além da tradicional parceria público-

privada. Nele observa-se um grande aporte de recursos das agências de fomentos 

internacionais. O processo de reabilitação de seu centro histórico consolidou-se a 

partir da constituição da Empresa del Centro Histórico (ECH), estruturada com 

recursos públicos e aporte de empréstimo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), direcionados ao desenvolvimento econômico e turístico do 

centro. A importância de Quito reside no fato de ser precursora na America Latina, 

servindo de referência para as demais experiências no continente; no Brasil 

subsidiou a formatação do Programa Monumenta BID. 
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Para o BID, o caso de Quito demonstrava viabilidade econômica e financeira na 

reabilitação do patrimônio. A intervenção geraria oportunidades imobiliárias e 

dinamizaria a renda proveniente da atividade turística. Em relação à população 

residente nas áreas degradadas do centro histórico, a experiência não apresentou 

inovações. Observa-se que houve uma preocupação maior com a recuperação dos 

monumentos do que com a população residente. Praticamente não houve intervenção 

voltada ao habitat da população de baixa renda. A única exceção foi realizada pela 

pressão dos moradores, com apoio de uma organização não-governamental francesa 

PACT-Arim, que se caracterizou mais como um projeto piloto do que como um 

programa de habitação para os moradores do centro. 

 

1.2.5 Experiências recentes de revitalização em cidades brasileiras 

 

Em seguida veremos as experiências de reabilitação urbana em cidades brasileiras 

e suas possíveis semelhanças e diferenças com projetos de gentrificação descritas 

por autores nacionais e internacionais. 

No Brasil, sobretudo nas grandes cidades, também é possível perceber casos de 

substituição social, reinvestimento econômico e, em geral, de mudança de significado e 

imagem das áreas centrais, ligados a processos de revitalização. Vários autores, como 

ARANTES (2000), MARICATO (2000), ROLNIK (2005), SILVA (2006), FERNANDES (2006), JOSÉ 

(2007), VAINER (2002), entre outros, alertam que a requalificação em áreas centrais tem 

sido caracterizada por processos de gentrificação, marcados pela atração de novos 

tipos de atividades e de novos moradores, melhoria ambiental e “limpeza social”, ou 

seja, a expulsão dos moradores pobres dessas áreas de intervenção. Para Menna 

Barreto, esse processo “mistura motivações e propostas diversas, que incluem o 

repovoamento e, mais recentemente, os projetos integrados que aproveitam grandes 
terrenos públicos junto às orlas marítimas ou fluviais”.67 

Para Fernandes, 

As políticas de requalificação de centros urbanos no Brasil a partir dos anos 90 do século 

passado (...) foram guiadas em grande parte por uma lógica neoliberal, onde a questão 

da competição entre cidades no mercado internacional da produção e da urbanidade 

desempenha um papel fundamental. Pudemos e podemos ainda acompanhar a 

execução ou a tentativa de implementação de políticas e programas para as áreas 
centrais fundadas na ‘reconquista’68 dos centros pelo capital corporativo e especulativo, 

pela gentrificação social e pela construção de horizontes simbólicos banalizados e 

midiáticos (FERNANDES: 2006, p.1). 

Segundo Vainer, o fenômeno da revitalização no Brasil é marcado por duas posições que 

mais se destacam no debate sobre o tema. A respeito disso, defende que 

Em linhas gerais, de um lado, defende-se a necessidade de reestruturação de centros 

urbanos, dada a caracterização desses locais nos últimos anos pela violência, 

marginalidade, decadência das construções etc. Esse grupo afirma que investimentos 

do setor público e privado podem reverter esse quadro, tornando os locais mais 

                                                 
67 Silva, Helena Menna Barreto. De volta à cidade: dos processos de gentrificação às políticas de “revitalização” dos 

centros urbanos, (coord) Catherine Bidou-Zachariasen, São Paulo: AnnaBlume, p.13 

68 O termo reconquista é de Neil Smith, e foi introduzido no texto The new urban frontier: gentrification and the 

revanchist city. Nova York, Routledge, 1996. 
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atrativos, inclusive para novos investimentos, o que impediria que se iniciasse um novo 

empobrecimento após a recuperação. 

De outro lado, acusam-se as iniciativas de revitalização dos centros urbanos de 

reproduzir um processo de "gentrificação". O resultado desse processo seria a produção 

de uma cidade desigual, com a expulsão da população de baixa renda das regiões 

revitalizadas em prol de interesses econômicos das elites, que se beneficiariam. Nessa 

visão, a cultura torna-se apenas um captador de investimentos, uma mercadoria em 

torno da qual se formula (importa-se) um consenso sobre o que deve ser a cidade, 

financiado pelo capital privado e internacional - que caracteriza os modelos europeu e 

americano de cidade-empresa-cultural importados pelo Brasil (VAINER: 2002). 

Para esta etapa do trabalho, escolhemos estudar três experiências recentes de 

reabilitação ou renovação: São Paulo, Recife, e São Luis. Em todos esses casos 

veremos se houve, de fato, um processo de gentrificação. Esses estudos 

demonstram a diversidade de intervenções realizadas em cidades brasileiras e 

podem contribuir para um maior entendimento do caso de Salvador, objeto de 

nossa pesquisa. O caso de São Paulo difere dos demais porque ainda está em 

processo de elaboração, e foi incluído porque, além da articulação público-

privada, as empresas operadoras detêm a concessão urbanística. Estão 

demolindo parte do tecido urbano antigo, com o objetivo de substituí-lo por uma 

ocupação nova, dotando a área de uma nova estrutura urbana e funcional, 

sem ligação com a preexistente. Recife e São Luiz se aproximam mais do caso 

de Salvador, por serem cidades litorâneas e nordestinas; a experiência de São 

Luiz é calcada na experiência de Salvador.  

1.2.5.1  São Paulo – O projeto Nova Luz 

O processo de renovação do centro de São Paulo tem atualmente como foco 

principal a renovação da região de Santa Ifigênia, através do projeto “Nova Luz”, 

área conhecida também como Cracolândia, e inserida no Programa Ação Centro, 

financiada pelo BID. 

Vale lembrar que a região da Luz vem recebendo investimentos públicos desde 

o início dos anos 80, no âmbito do projeto Luz Cultural. A partir da década de 

1990, surgem os projetos “urbano-culturais”, com o objetivo de utilizar os 

equipamentos culturais como instrumento para modificar a imagem da área 

central. De acordo com José,“tais projetos reuniram: 1. Utilização da construção 

de equipamentos culturais e restauração do patrimônio histórico como projetos 

de recuperação urbana; 2. a associação de capital público e privado na 

formulação dos projetos” (JOSÉ: 2007, p. 67). 

Nesse momento ocorre, também, a disseminação do conceito de São Paulo como 

“cidade mundial emergente”, na lógica da reprodução do espaço urbano, 

transformado em mercadoria, e, como coloca Santos,  

visando à recuperação de perdas do capital, num contexto em que a criação de 

um consenso da cidade como mercadoria (HARVEY, 1996; ARANTES, 2000), leva 

as políticas públicas a utilizarem-se dos aspectos urbanos como objetos de 

consumo (SASSEN; ROOST, 2001), e no caso de centros históricos, seu valor 

simbólico-cultural, além do próprio papel que esta área desempenha na cidade, 
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transforma-o em atração para residentes, turistas e, principalmente, investidores 

(SANTOS: 2005, p. 71).  

Essa vertente teve como protagonista de destaque a Associação Viva o Centro69, 

fundada em 1991, por grupos da iniciativa privada. 

Dentre os projetos realizados, segundo José, 

os mais emblemáticos como âncoras da requalificação do bairro e do Centro foram 

a construção da Sala São Paulo, a reforma da Pinacoteca do Estado e a 

restauração da Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa. Essas três intervenções 

possuem ingredientes semelhantes: aliam recuperação do patrimônio histórico com 

implantação de equipamento cultural, receberam a incumbência de modificar a 

imagem local, atrair um novo público à região e desencadear um ciclo de 

investimentos privados, por meio da valorização imobiliária imediata do entorno 

(JOSÉ: 2007, p.71). 

Segundo Arantes, “os investimentos em cultura não apenas colaboram para fertilizar 

a propriedade imobiliária’, na expressão de Mike Davis, como têm a vantagem de 

aparecerem como ‘apolíticos’ e ‘universais’ – o que facilita a criação de 

consensos” (ARANTES: 2007, p.12).  

Para Rosalyn Deutsche, citada por José, trata-se de um modelo de intervenção na 

cidade que tem “uma ideologia estética segundo a qual arte e arquitetura 

transcendem as relações sociais (...)”, uma “concepção que sanciona o papel da 

arte no ambiente urbano como essencialmente benéfico” (JOSÉ: 2007, p. 250). 

Porém a tal anunciada inflexão, a recuperação da Sala São Paulo, publicizada 

como aparente sinal de civilização em meio à barbárie, que pretendia transformar 

todo seu entorno, não aconteceu. Este e tantos outros equipamentos culturais não 

produziram o “efeito dominó” de revalorização e retomada dos negócios 

imobiliários.  

Na linha de depreciação dos moradores, a Nova Luz, a Cracolândia, é 

“apresentada pela prefeitura em documentos oficiais como verdadeira “mancha 

negra que irradia degradação” e, por isso, será transformada em novo bairro de 
tecnologia de informação e cultura, com “modernos projetos imobiliários”70. Para o 

coordenador das ações públicas no Centro da cidade, “a Cracolândia deve ser 

posta abaixo porque é apenas um antro que atrapalha o funcionamento da 

cidade (ARANTES:2007, p.17). 

Arantes ressalta como a estigmatização da área é apresentada no plano discursivo 

pelos gentrificadores  

                                                 
69 A Associação Viva o Centro é composta por empresários do setor financeiro e escritórios de advocacia que 

resistiram ao êxodo de instituições do centro. A Associação Viva o Centro ou Sociedade Pró-Revalorização do 

Centro de São Paulo foi organizada com o objetivo estatutário de criar um canal de interlocução entre a 

sociedade civil e o poder público (in SANT’ANNA, Marcia. A cidade-atração: a norma de preservação de centros 

urbanos no Brasil dos anos 90, p. 188). 

70 ARANTES, Pedro Fiori. Interesse público, poderes privados e práticas discursivas na política de renovação do 

Centro de São Paulo, 2007, texto disponível no site www.sp.unmp.org.br, acesso realizado em março de 2011, p.17 

http://www.sp.unmp.org.br/
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é importante igualmente para o bom andamento dos negócios vindouros. A 

estratégia de marketing e o lançamento da logomarca “Nova Luz” (leia-se: luz sobre 

as trevas da Cracolândia) deixam à vista que se trata de uma intervenção urbana 

pró-mercado, ou de uma incorporação imobiliária em grande escala, ancorada 

pelo poder público. Não há oportunidade imobiliária mais rentável do que a 

transformação de uma área completamente degradada, na qual a renda 

diferencial aproxima-se a zero, em um bairro modernizado, servido por 

equipamentos culturais de primeira ordem e abastecido por investimentos públicos e 

isenções fiscais. Foi justamente o tráfico e a prostituição que produziram uma baixa 

no valor dos imóveis, que passarão a ser desapropriados ou negociados no seu valor 

mais baixo de mercado, permitindo aos investidores obter o maior rent gap de 

valorização diferencial (ARANTES: 2007, p.17). 

A área do projeto Nova Luz, com 362 hectares, envolvendo cerca de 750 imóveis e 

3.500 moradores, foi, no segundo semestre da gestão Serra, em 2005, declarada de 

“utilidade pública” para demolição completa. Paralelamente, a prefeitura 

organizou uma série de ações de repressão, fiscalização e controle no bairro, 

visando varrer do mapa a população pobre, os que deveriam ficar ausentes dessa 

história. A ideia é limpar aqueles que “indevidamente” ocuparam o centro, durante 

os anos em que a elite estava mais interessada nos novos bairros exclusivos do setor 

sudoeste da cidade. 

Além disso, no final de 2005, a Prefeitura anunciou para a região, um programa de 

incentivos fiscais, intitulado "Nova Luz", para atrair novos investidores, com redução 

de 50% no IPTU, 60% no ISS, entre outras isenções. 

Em São Paulo, a política pautada na concepção de gentrificação , concebida 

com objetivo de substituir a população pobre,  na área central, foi escancarada. 

Vários urbanistas, como Mosqueira (2007), Arantes (2007), José (2007), Nakano 

(2010), e outros, criticaram o projeto: Em primeiro lugar o próprio poder público 

estigmatizou essa área como “cracolândia”, assim utilizando um problema social 

urbano mais amplo como motor de propaganda negativa focada nessa área 

específica. Além disso, os subsídios, em forma de incentivos fiscais, foram para as 

empresas, que não precisavam disso, enquanto os moradores pobres eram expulsos 

da região. 

O urbanista Kazuo Nakano71 denunciou a Operação Urbana Nova Luz, cuja 

aprovação autorizara a concessão urbanística da região para a iniciativa privada, 

sem projeto urbanístico. O poder público entregou nas mãos da construtora norte-
américana AECOM72, da Concremat Engenharia, da Companhia City e da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV)73 a  elaboração do plano urbanístico da Nova Luz, 

                                                 
71 Crítica manifestada pelo palestrante Kazuo Nakano no “Seminário Internacional sobre Intervenções Urbanas em 

Centros Históricos: casos da Itália e São Paulo em discussão”, organizado pela PUC-SP, Faculdade de Ciências 

Sociais, Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais e Observatório das Metrópoles São Paulo, dias 12, 

13, e 14 de maio de 2010.   

72 Entre seus projetos de revitalização urbana, está o London Olympic and Legacy Master Plans, que vai abrigar 

parte das instalações da Olimpíada de 2012, o centro de Manchester, após destruição por atentado terrorista em 

1996, e a Mission Bay, em São Francisco (EUA). Também foi escolhida para supervisionar o programa de 

reconstrução e implantação da infraestrutura da Líbia. Informação disponível no jornal O Estado de S. Paulo, 

editorias/cidades, 12 de maio de 2010.  

73 http://www.estadao.com.br/noticias/cidades.plano-de-revitalizacao-da-nova-luz-comeca-a-ser-executado-em-

17-de-junho.551890.0.htm 
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consolidando a ideia da cidade concebida como mercadoria. Essa concepção 

aparece explicitada nas manchetes dos principais jornais: 

A licitação da Nova Luz ocorreu de forma diferente. Em vez de escolher um projeto, 

o processo público optou pelo grupo considerado mais habilitado para propor as 

mudanças na região. O plano prevê uma concessão urbanística - que permite, 

inclusive, desapropriações bancadas pela iniciativa privada na área... A licitação de 

R$ 12 milhões, lançada no ano passado, levou em conta não um projeto pré-

elaborado, mas o currículo das candidatas na recuperação de áreas 

degradadas
74.(ESP: 12 de maio de 2010)  

Nesse processo, percebemos a incorporação da concepção norte-americana sendo 

traduzida no Projeto Nova Luz. Quando o consórcio concluir o modelo urbanístico a 

ser implementado, em março de 2011, a área de 3.620.000 m² estará pronta para ser 

concedida a um novo grupo privado, que terá autonomia para desapropriar os 

imóveis particulares e revendê-los a construtoras interessadas em repaginar a região. 

Na análise de Ikuta e Thomaz Jr., 

A principal consequência deste projeto urbano é que em seu processo de 

materialização espacial, regido pela lógica seletiva e excludente do capital, as 

condições e perspectivas de vida dos trabalhadores são cada vez mais desiguais, 

ainda que o discurso utilizado por essa opção neoliberal escamoteie a ampliação 

das diferenças entre as classes, mediante um uso publicitário da participação social 

no planejamento e gestão urbana (IKUTA e THOMAZ Jr.: 2007, p.1). 

1.2.5.2  A Revitalização em Recife 

Em estudos sobre Recife, Loureiro e Amorim, apoiados nas ideias de Smith, analisaram o 
empreendimento de luxo75 Píer Duarte Coelho e Píer Maurício de Nassau, composto 

por duas torres com 40 pavimentos, situado no Cais de Santa Rita, às margens da Bacia 

do Pina, no Bairro de São José, um dos mais antigos da cidade. Os autores 

identificaram no plano discursivo e nas ações de marketing desse projeto privado que 

“a empresa apostou na gentrificação da área, ao entender o empreendimento como 

uma âncora para a urbanização do centro, atraindo pessoas formadoras de opinião, 

jovens profissionais urbanos, que valorizem e divulguem a área” (LOUREIRO e AMORIM: 

2009, p. 6) 

Na divulgação do projeto essa aposta é claramente explicitada, quando os 

empreendedores ressaltam que 

As torres gêmeas recifenses foram desenhadas com este propósito: oferecem uma 

situação geográfica ímpar, como vista definitiva (jargão publicitário para caracterizar os 

edifícios que não terão a paisagem bloqueada por futuros empreendimentos em terrenos 

vizinhos) para uma população que detém recursos financeiros para acessar o seu imóvel 

tanto pela terra, quanto pela água, quanto pelo ar; cujas redes de socialização são 

transpacialmente constituídas, ou seja, não se dão na sua vizinhança imediata, e cujo 

território circundante é apenas panorâmico, ou seja, a zona urbana decadente é 

                                                 
74 “Norte-americanos farão o projeto da Nova Luz”, texto disponível no jornal O Estado de S. Paulo, 

editorias/cidades, 12 de maio de 2010. 

75  Conforme descrevem LOUREIRO e AMORIM, um apartamento de 247 m² de área privativa por andar, com 

apartamentos com quatro suítes, sala para três ambientes e mais uma cobertura duplex, encimada, naturalmente, 

por um heliporto privado, prevê área de lazer para atender a todas as necessidades dos futuros moradores – corpo, 

mente, e espírito: área para ginástica, para festas, para gastronomia e esportes, inclusive esportes náuticos, p. 3. In 
LOUREIRO, Claudia e AMORIM, Luiz. “Vestindo a pele do cordeiro: requalificação versus gentrificação no Recife”.  
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passagem e paisagem, e não permanência. Assim, os futuros moradores irão introduzir um 

padrão de moradia distinto do padrão existente no bairro: irão transferir modos de vida 

que independem da sua localização geográfica (LOUREIRO e AMORIM: 2009, p. 6). 

A partir dessa realidade, Loureiro e Amorim destacam a tese de Smith, 

publicada em 1996, sobre a constituição de novas fronteiras urbanas, que se 

caracterizariam não por expansão de fronteiras, mas sim por diferenciação 

interna de áreas ocupadas, frequentemente envolvendo processos de 

gentrificação. Essas fronteiras urbanas, incessantemente construídas e 

desconstruídas, representam o fato de que o desenvolvimento do capitalismo 

na cidade coloca permanentemente seus próprios pressupostos, ou seja, 

produz e reproduz novas fronteiras, engendrando ciclos de desinvestimento e 
reinvestimento imobiliários76.  

Segundo os pesquisadores, essa teoria se aplica ao caso do Cais de Santa Rita, em 

que 

as formas de reinvestimento podem variar substancialmente, podendo envolver a 

reabilitação do estoque edificado, o investimento público em infraestrutura ou o 

investimento privado em novas construções. No caso, optou-se pela última forma, 

sem a contrapartida das outras duas, e sem observar as peculiaridades 

paisagísticas, urbanísticas e históricas” (LOUREIRO e AMORIM: 2009, p. 6).  

Destacamos, ainda, outro exemplo, o Bairro do Recife Antigo que tem sido 

objeto de importantes iniciativas de revitalização desde os anos 1990, 

completadas, mais recentemente, pela implantação de infraestrutura e 

incentivos para a instalação de empresas de ponta voltadas à Tecnologia de 

Informação e Comunicação - o Porto Digital. 

Em 1993, foi elaborado o Plano de Revitalização do Bairro Recife- PRBR. Segundo 

Zancheti o processo de revitalização tinha como premissa: 

a transformação dos usos existentes e a revitalização de espaços urbanos 

subutilizados, pois a área no início dos anos 90 estava praticamente vazia. [...] o 

Governo do Estado de Pernambuco, elaborou um ambicioso Plano para 

transformar a economia estadual, sendo um dos seus pilares o crescimento do 

setor turístico. É exatamente nesse contexto que, em 1992, é desenvolvido o Plano 

de Revitalização do Bairro do Recife, uma das propostas para compor o 

Programa Integrado de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (Prodetur), 

gerenciado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).[...] O Plano, além de conservar o 

patrimônio histórico e cultural, tinha como objetivo transformar a economia do 

Bairro, tornando-o um centro regional de serviços modernos, de comércio, de 

lazer e de cultura para a população da cidade, e centro de atração turística 

nacional e internacional. Para tanto, deveria adotar um modelo de gestão capaz 

de assegurar um desenvolvimento sustentável. (ZANCHETI: 2003, p.4). 

 

                                                 
76 Nesse sentido, David Harvey levanta o papel mutante da espacialidade na sociedade contemporânea. Ressalta 

que os capitalistas estão cada vez mais sensíveis às qualidades espacialmente diferenciadas [...] e que é possível 

que as pessoas e forças que dominam esses espaços os alterem de um modo que os tornem mais atraentes para o 

capital (HARVEY:1992 .  p. 266). 
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Imagem 11 - Bairro Recife três áreas-piloto: Polo Pilar, Polo Bom Jesus e o Polo Alfândega 

 

O Polo Pilar compreende a área portuária, ocupada pela favela da Comunidade 

do Pilar77, desde os anos de 1970. (MARQUES e LEITE: 2005, p.10). De acordo com o 

Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife (RECIFE, 2005), os moradores do Pilar 

apresentam um dos menores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do 

município, “mas se acham localizados numa área, classificada pelo Plano Diretor da 

Região Metropolitano do Recife (1998), como “território de oportunidades”(...) 

justamente porque se trata de uma área central que possui significativo valor 

imobiliário, histórico e cultural”. (NERY e CASTILHO: 2008, p.5). 

A revitalização da segunda área foi iniciada em “1993 pela Prefeitura do Recife em 

parceria com iniciativas privadas e estava direcionada ao resgate do lazer noturno da 

Rua Bom Jesus. O Polo Bom Jesus teve como foco o conjunto arquitetônico da antiga 

Rua dos Judeus(...)”(MARQUES e LEITE: 2005, p.10). Essa intervenção conduziu a mudança 

dos seus usos, principalmente no que se refere às atividades de bares e restaurantes. 

Na terceira área, o prédio da antiga Alfândega, edifício histórico que abrigava a 

antiga aduana, localizado na ponta sul da ilha, “foi transformado num Shopping (no 

interior do seu “casco” histórico);  além disso, foi restaurada a Igreja da Madre de 

Deus, bem como algumas obras de revitalização dos espaços públicos do entorno. 

                                                 
77

 As condições de habitabilidade na favela do Pilar são extremamente precárias e conforme dados da Prefeitura 

do Recife (2008) no período de 1987 a 2007 houve um acréscimo de mais de 500% do número de famílias morando 

na área. Em 1987, eram 89 famílias; em 1998, eram 370 e, em 2007, já havia 453 famílias na área. Nery e Sá. A 

“Modernidade ” anunciada para o espaço de moradia dos pobres do bairro do Recife- PE, Revista de Geografia. 

Recife: UFPE – DCG/NAPA, v. 26, n. 3, set/dez. 2009, p.9. 
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As obras de reforma e restauro foram realizadas em parceria da Prefeitura do Recife 

com o Ministério da Cultura, através de recursos do Programa Monumenta/BID”. 

(NERY e CASTILHO: 2008, p.5). As intervenções no Polo Bom Jesus e no Polo 

Alfândega provocaram uma série de mudanças em seu entorno.  

Para Lacerda e Zancheti, o Plano de Revitalização do Bairro Recife- PRBR 

executado de 1993 a 1996,  

elevou a atratividade do bairro para o investimento privado e constituiu um exemplo 

de requalificação do patrimônio construído, demonstrando que as áreas históricas 

da cidade têm grande potencial de desenvolvimento, que deve ser ativado pelo 

poder público em parceria com atores econômicos locais” (LACERDA e ZANCHETI: 

1999, p.16) 

Em 1996, segundo os pesquisadores, o quadro de degradação da área estava 

completamente revertido. Eles tratam o processo de transformação urbana e 

reconfiguração social do Polo Bom Jesus e do Polo Alfândega como algo natural, 

positivo, destituindo o processo de sua historicidade e dos conflitos que o 

caracterizam. Desconsid0eram as injustiças criadas pelo mercado, a segregação 

socioespacial e os impactos que esse empreendimento trouxe para a região e para 

a cidade. 

Apresentamos  outra posição completamente diferente, pois na avaliação de Leite, 

o Plano de Revitalização do Bairro Recife- PRBR tinha uma justificativa clara:  

não se tratava apenas de uma proposta de restauração do patrimônio edificado, 

mas de uma articulada idéia de intervenção urbana na forma de um grande 

empreendimento. Afinado com os pressupostos do chamado market lead city 

planning (Vainer, 2000), o plano tinha três objetivos principais, tendo como base 

operacional um conjunto de três Setores de Intervenção: 

1. transformar o Bairro do Recife em um "centro metropolitano regional", tornando-o 

um polo de serviços modernos, cultura e lazer; 2. tornar o bairro um "espaço de lazer 

e diversão", objetivando criar um "espaço que promova a concentração de pessoas 

nas áreas públicas criando um espetáculo urbano";3. tornar o Bairro um "centro de 

atração turística nacional e internacional" (LEITE: 2002, p. 4). 

Conforme Menezes, esses objetivos sinalizavam, desde o início, 

o quanto a proposta estava voltada ao incremento da economia local, 

pretendendo tornar o Bairro do Recife um complexo mix de consumo e 

entretenimento. De igual modo, a noção de um espaço de "espetáculo urbano", 

que iria caracterizar todo o plano, é um indicador importante da presença de 

uma política de gentrification, na medida em que confirma o foco 

predominantemente econômico das ações previstas, bem como o tipo de uso 

esperado para cada uma delas, a partir de redefinições da noção de valor 

cultural” (MENEZES: 2000, p.29).  

Em julho de 2000, transformações radicais começaram a ser feitas em área de 100 
hectares do bairro histórico de Recife (PE)78 com o objetivo de não apenas 

                                                 
78 A área possui 26 km de dutos executados para fibra ótica (8 km de fibra ótica foram instalados), tornando a 

região uma das mais modernas do país. 
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revitalizar os espaços urbanos degradados do local, mas de transformá-los no 

primeiro centro integrado de tecnologia do Brasil (Agência Brasil: 2010, p.1).  

O projeto do Porto Digital foi concebido com objetivo de produzir conhecimento 

local e exportar serviços de valor agregado. O projeto foi elaborado adotando o 

pensamento de construção de “processos inovadores de reestruturação 

produtiva e regeneração urbana, utilizando o conceito de clusters como 

potenciais instrumentos de desenvolvimento econômico local nas estratégias de 

políticas públicas e projetos urbanos sobre vazios metropolitanos”  (LEITE: 2005, 

s/n).  

O Porto Digital foi estruturado em três vertentes: desenvolvimento econômico 

através do fortalecimento do núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC); revitalização urbana; e inclusão social, principalmente no que se refere à 

favela do Pilar, em Recife.  

O Porto Digital agrega investimentos públicos, iniciativa privada e universidades, 

compondo um sistema local de inovação79 formado por instituições e empresas de 

tecnologia da informação e da comunicação - TIC, serviços especializados e 

órgãos de fomento. 

Segundo Marques e Leite, 

O maior financiador do projeto é o Governo do Estado. Os primeiros recursos foram 

originários da privatização da Companhia Elétrica de Pernambuco, e somavam 

R$33 milhões(...). Os investimentos privados chegam a aproximadamente           

R$11 milhões, sendo que, desta soma, um milhão foi investido em infra-estrutura. O 

projeto, pensado em longo prazo, conta ainda com o apoio do BID, que destina 

R$10 milhões ao Governo do Estado para serem aplicados em projetos de 

modernização tecnológica (MARQUES e LEITE: 2005, p. 5) 

Atualmente, o Porto Digital reúne 130 instituições. Entre elas estão 10 empresas de 

outros estados brasileiros, quatro multinacionais - IBM, Motorola, Samsung, Nokia, Dell 

e Microsoft - e quatro centros de tecnologia, além de empresas de fomento como 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)80. O porto gera 

quatro mil empregos e, sozinho, corresponde a 3,5% do PIB (Produto Interno Bruto) 

do estado de Pernambuco (Agência Brasil: 2010, p.1). 

O projeto foi se expandindo pelo bairro a partir de 2003, não somente como um 

movimento espontâneo, mas como uma das diretrizes do projeto Porto Digital: 

a revitalização do Bairro do Recife Antigo faz parte de um processo de qualificação 

do ambiente externo às empresas, como opção de desenvolvimento local e regional 

capaz de promover inovação”. (...) 

                                                 
79 Os Sistemas Produtivos Locais (SPLs) têm despontado em várias cidades do mundo globalizado ao mesmo tempo 

em que, sob o enfoque da inovação tecnológica da produção, surgem os ambientes inovadores como nova 

estratégia de desenvolvimento local. 

80 Agência Brasil. Buenos Aires segue o modelo de Recife para implantação de seu distrito tecnológico, 06/08/2010, 

disponível em http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/sitio/destaques/destaque.php?sq_conteudo=288, 

acessado em 22/01/2011. 

http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/sitio/destaques/destaque.php?sq_conteudo=288
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(...) as principais propostas sugeridas pelo Plano de Desenvolvimento são: 

aproveitamento dos conjuntos vazios ou subutilizados para instalação de empresas 

âncoras; melhoria da qualidade do espaço urbano; ampliação das áreas de lazer; 

acesso rápido e boa circulação para pedestres, usuários de transporte coletivo e 

ciclistas; composição de uso misto capaz de atrair usuários e empregar trabalhadores 

de TIC (MARQUES e LEITE: 2004, p. 5). 

E isso se fez, atraindo mais empresas para a região, através de incentivo fiscal, que 

propunha a redução do imposto sobre serviços (ISS) para as empresas de TIC 
localizadas no bairro81. O Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD), órgão gestor do 

projeto, promovia e incentivava a reurbanização da região e a recuperação de 
edifícios para a instalação de empresas82.  

Segundo Leite,  

o bairro se transformou em um pólo concentrador de empreendimentos da cidade, 

passando a abrigar atividades variadas, como serviços, comércio e habitação. Além do 

número significativo de bares, restaurantes e casas noturnas, que o caracterizaram 

também como importante área de lazer noturno. (LEITE: 2005, s/n). 

O projeto do Porto Digital, segundo Somekh e Campos, teve como referência  

a experiência de Puerto Madero que se tornou paradigmática na América Latina, 

por combinar com sucesso a requalificação urbana, a revitalização econômica e a 

reconversão arquitetônica. Ressonâncias de diversos matizes podem ser encontradas 

em projetos latino-americanos e brasileiros, de Ribera Norte / Biobio / Concepción no 

Chile (21) à Praça XV no Rio, do Bairro do Recife às Docas de Belém ( SOMEKH e 

CAMPOS: 2005, p.10) 

Na análise de Leite, “os nossos casos se pautam pelos territórios de vocação 

histórica produtiva. São os típicos vazios urbanos que emergiram nas metrópoles 

pós-industriais que necessitam de projetos de regeneração urbana capazes de lhes 

trazer novas funções produtivas e não projetos de revitalização urbana” tradicional” 

(LEITE: 2005, s/n). Ele explicita que os principais componentes desses projetos estão 

centrados no planejamento estratégico, na importância do planejamento 

integrado e na inovação e tecnologia. 

O planejamento integrado, incidindo nas dimensões política, tecnológica, 

econômica e urbana atuando como facilitador da nova organização econômico-

territorial. (...) 

O papel do planejamento estratégico, na articulação das agências de 

planejamento local, gestão publica, órgãos de planejamento urbano e parcerias 

                                                 
81 Além da revitalização da infraestrutura urbana e tecnológica, políticas setoriais adequadas e um conjunto de 

ferramentas complementam os projetos estruturadores do Porto Digital. Entre eles, o Fundo de Investimento e 

Fomento, o Fundo de Capital Humano, com foco na capacitação profissional, o Fundo de Aval, que oferece 

garantia de até 70% em operações de crédito em bancos públicos, para empresas de software. A lei municipal 

17.222./06 também beneficia as empresas com um incentivo financeiro que permite a redução de 60% do ISS.  

Informações disponíveis em 26 de março de 2010, 

http://www.vermelho.org.br/pe/noticia.php?id_noticia=126608&id_secao=91, acessado em 21 de janeiro de 2010. 

82 Para implantar o modelo de governança e os projetos estruturadores, foi criado o Núcleo de Gestão do Porto 

Digital, associação civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social (OS).  

 

http://www.vermelho.org.br/pe/noticia.php?id_noticia=126608&id_secao=91
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público-privadas são fundamentais nos casos analisados de sucesso e nós estamos 

apenas iniciando esse processo em nossas regiões metropolitanas. (...) 

A Inovação e tecnologia: infraestrutura de porte é pré-requisito básico para atrair 

novos empreendimentos. Não existe ambiente inovador no mundo sem a forte 

presença no território de (a) boa infraestrutura urbana e (b) boa acessibilidade de 

transporte e tráfego. Inovação e capital humano. Os casos revelam, sem exceção, a 

forte presença de elementos geradores de capital humano especializado, “de 

talento”: universidades e instituições de pesquisa de porte. Quanto mais, melhor. 

Especializações podem ser altamente favoráveis (LEITE: 2005, s/n). 

Nos estudos de Marques e Leite (2005); Leite (2004); Somekh e Leite (2004 ), Marques 

(2005), os autores questionam: Quem se beneficia desse novo território? Ambientes 

inovadores, reestruturação produtiva e regeneração urbana. Dentre outros 

aspectos, eles identificaram: 

Elitização do ambiente inovador: predomina a presença apenas do chamado 

capital humano especializado, “de talento”, no novo território; 

Predominância de empregos e atividades altamente especializadas no início do 

processo; 

O Risco de transformação radical da vocação histórica do tecido urbano, inclusive 

pelo substancial aumento do preço da terra; e 

Gentrificação do território (...) (LEITE:2005, s/n) 

É significativo perceber que, enquanto se comemorava em 2010 um novo aporte 

de recurso para o Porto Digital no valor de “R$ 32 milhões83, para reestruturar e 

ampliar incentivo as ações locais no setor” (Portodigital: 2010, p.1), a área do Pilar 

continuava “sem receber nenhum investimento concreto”. Segundo Nery e 

Castilho, o “Polo Pilar foi o único que não recebeu qualquer tipo de 

intervenção”84, embora tenha sido elaborado um Plano de Revitalização do 

Bairro, na década de 1990, um Programa de Requalificação Urbanística e Inclusão 

Social do Pilar – PRUISC em 2007, incluído nas ações do Programa de Aceleração 

do Crescimento-PAC em 2008.  

Esse aporte de novos investimentos no Polo do Porto Digital é um exemplo típico 

do questionamento de Harvey, “para tornar compensadora, a cada leva de 

investimentos públicos, faz-se necessária mais um leva. O que recebe o nome de 

“alimentar o monstro do centro da cidade. A parceria entre o poder público e a 

iniciativa privada significa que o poder público entra com os riscos e a iniciativa 

privada fica com os lucros. Os cidadãos ficam à espera de benefícios que nunca 

chegam(..)” (HARVEY:2006, p. 190). 

                                                 
83 Aproximadamente, R$ 25,7 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia e R$ 6,4 milhões em contrapartida do 

governo do Estado. Informação disponibilizada em 13/12/2010 no site 

http://www2.portodigital.org/portodigital/imprensa/ultimasnoticias/40359;49219;0805;4340;17123.asp, acessado em 

24/01/2011. 

84 Nery, N. S e Castilho, C. J. M. de. A comunidade do Pilar e a revitalização do bairro do Recife: possibilidades de 

inclusão socioespacial dos moradores ou gentrificação. Humanae, v.1, n.2, p. 5, dezembro 2008, disponível no site 

http://www.esuda.com.br/revista_humanae.php. , acessado em 21/01/2011. 

 

http://www2.portodigital.org/portodigital/imprensa/ultimasnoticias/40359;49219;0805;4340;17123.asp
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Imagem 12 - Casas em “rua” na Comunidade do Pilar - Bairro do Recife - PE 

 
Fonte: Nery & Bernardi (2009). p. 9 

1.2.5.3  A revitalização em São Luís  

São Luís, capital do Estado do Maranhão, localizada na porção Meio-Norte do 

Brasil, constitui a última fronteira da região Nordeste com a Amazônia. Herdou de 

seus antepassados o maior conjunto arquitetônico colonial da América Latina. 

“O Centro Histórico de São Luís abriga, dentro da área tombada, 5.607 imóveis,” 

distribuídos em uma área de mais de 280 hectares. (Ministério das cidades: 2005, 

p.57)  

Em São Luís, o processo de investimento no Centro Histórico foi reforçado em 

1997, quando a cidade foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela 

Unesco. Porém, estudos, projetos e planos vêm sendo desenvolvidos há mais de 

quatro décadas. Segundo Vieira,  

os primeiros trabalhos que propõem aprofundar o conhecimento sobre o acervo 

arquitetônico e artístico de São Luís foram iniciados ainda na década de 60 e 

partiram de representantes da UNESCO, que estiveram em São Luís para realizar 

tal identificação. Em 1968, o arquiteto francês Michel Parent entrega à UNESCO 

um relatório sobre o Pelourinho (Salvador), São Luís e Alcântara”. (VIEIRA: 2008, 

p.230).  

Em 1973, a UNESCO enviou o arquiteto português Alfredo Viana de Lima, que 

elaborou um minucioso e detalhado plano com diretrizes para a preservação de 

São Luís e também de Alcântara. Segundo Barreira,“o Plano Municipal de 

Gestão do Centro histórico foi adotado pela Prefeitura de São Luís, incluindo 

modelos de circulação viária e valorização do patrimônio imobiliário por meio da 

indução de usos habitacionais, culturais e turísticos”(BARREIRA:2010, p.5).  
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Foram incorporadas outras orientações: a implantação do órgão estadual de 

preservação, o Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do 

Maranhão (DPHAP-MA). Além disso, foi incluído um capítulo destinado à 

preservação no Plano Diretor de São Luís, datado de 1974. Nesse mesmo ano, foi 

tombada pelo IPHAN toda a Praia Grande, englobando os conjuntos do Desterro e 

da Praça Benedito Leite, tombados separadamente desde 1955. 

Segundo Botelho(2005), Vieira (2008), entre outros autores, a partir da década de 

1970, as construções da barragem sobre o rio Bacanga e da ponte sobre o rio Anil 

permitiram a abertura de novas áreas para o crescimento da cidade, induzida pelo 

Plano Diretor de 1974. 

(...) Nas novas regiões, foram implantados empreendimentos voltados para as classes 

alta e média da cidade, fazendo com que o centro histórico fosse se tornando uma 

área à qual esses segmentos da população se dirigiam apenas em caráter 

excepcional. A saída das classes alta e média para os novos bairros que se 

formavam fez com que a região fosse progressivamente ocupada por segmentos 

mais pobres da população, permanecendo, entretanto, as atividades comerciais e 

administrativas no interior ou no entorno do centro histórico(BOTELHO:2005, p.67) 

O processo de arruinamento de elementos importantes da arquitetura ludovicense, 

provocados pela atração do novo espaço que se formava na cidade conduziu o 

“tombamento de vários conjuntos urbanos e monumentos históricos em São Luís 

pelo Governo Federal, através do IPHAN (...). Diante de manifestações sociais e da 

imprensa, o Governador João Castelo (1979), inclui entre as prioridades do seu 

governo o plano de preservação do centro histórico de São Luís” (AIRES: 2011, p. 6). 

O governo estadual entre 1977-1979 elaborou85 e submeteu ao debate propostas 

de revitalização da Praia Grande, envolvendo uma área de 107.000 m², quinze 

quadras e duzentos prédios. Além disso, foi criado em 1979 um Grupo de Trabalho e 

uma Comissão de Coordenação para desenvolver o Programa de Preservação e 

Revitalização do Centro Histórico de São Luís. (ANDRÈS, 1998, p. 60 e 61). O 

programa, iniciado em 1980, foi dividido em cinco etapas e executado ao longo de 

vinte anos. 

Com mudança de governo, o programa passou por um período de estagnação 

entre 1983 a 1986.  

A elaboração do Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São 

Luís –PPRCHSL, foi concluída em 1984 e publicada em 1986”. (VIEIRA:2008, p.239). O 

programa buscou responder a duas questões centrais para a cidade atual. Um deles era 

criar um processo que permitisse reverter a degradação instalada ao longo do tempo, e 

fazê-lo de forma a não perder de vista as referências do mundo contemporâneo e de 

modo a gerar maior equidade social. O outro consistiu em fazer reconhecer as suas 

qualidades específicas, de valor universal, com a inclusão de São Luís na Lista do 
Patrimônio Mundial da UNESCO, o que aconteceu em 1997 86(BOTELHO:2005, s/n).  

                                                 
85 Em 1980, foi elaborado o texto básico do Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São 

Luís, denominado de Projeto Praia Grande/Reviver, sob a direção dos arquitetos John Gisiger e Ronald de Almeida 

Silva, e do engenheiro Luíz Phelipe Andrès. Informações disponíveis  na tese de Souza, Sanadja de Medeiros, “Rua 

do Giz, Uma Análise das Transformações dos Edifícios e Seus Efeitos na Conservação Urbana”, São Luís, MA, 2002, 

p.59. 

86 A inscrição de São Luís na lista da Unesco, na década de 1990, na gestão estadual de Roseana Sarney, 

significava “ampla exposição de São Luís no mundo inteiro” e significava também a ampla exposição desse 
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Quadro 2 

Etapas Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís 

Etapas Atividades previstas 
Primeira                                                                              
De 1980 a 1982 

Elaboração do Projeto Praia Grande e 

execução de obras (1981 a 1982).  Reforma e 

ampliação da Feira Grande e urbanização do 

Beco da Prensa; Recuperação de um imóvel 

para albergue e recuperação da Praça da 

Praia Grande.  
Segunda                                                                
 De 1987 a 1990  
 

Execução do Centro de Criatividade Odylo 

Costa, Filho, concluído em 1987. A  completa 

urbanização do Bairro Praia Grande foi 

realizada entre 1988 a 1989, etapa 

denominada PROJETO REVIVER.  Foram 

realizadas obras de infraestrutura (renovação 

de redes de água, de luz e de telefone, 

renovação da pavimentação das ruas, 

reconstrução de escadarias e outros) e 10 mil 

metros quadrados de prédios foram 

restaurados, além de se instalarem outros 

equipamentos. Fundação da Memória 

Republicana, no Convento das Mercês; Centro 

de Comercialização de Produtos Artesanais do 

Maranhão, no bairro Madre Deus). 

Outras obras de restauração foram realizadas: 

o Sobrado da Montanha Russa; A Casa da 

Cidade de São Luís; a Sede da Escola do 

Município; as Fachadas da Igreja da Sé e do 

Palácio Episcopal, o Palácio dos Leões... (1987 a 

1988). 

Terceira                                                                  

De 1991 a 1994 

Obras de restauração do Teatro Arthur 

Azevedo e o projeto piloto habitacional que 

consistiu na restauração de um sobrado no 

Centro Histórico e sua adaptação para a 

moradia de 10 famílias. 

Quarta                                                                  

De 1995 a 1996 

Obras do programa com a preparação de 

projetos e realização de obras, visando 

assegurar os recursos do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR 

Quinta                                                                            

De 1999 a 2002  

Foram realizadas obras de recuperação e 

ampliação de redes de infraestrutura urbana 

nos bairros de Desterro e Portinho. 

Revitalização da Escola de Música, Solar dos 

Vasconcelos, Escola de Arquitetura e o Projeto 

Habitação que proporcionou às famílias de 

baixa renda moradia em condições decentes, 

próximas de seus trabalhos, objetivando 

incrementar a ocupação residencial do Centro. 
Fonte: BOTELHO(2005); MARQUES(2002). 

                                                                                                                                                         
governo em escala mundial, maior visibilidade ao cenário político, em nível não somente nacional, mas também 

internacional. Tornar São Luís “Patrimônio Mundial” foi, por conseguinte, constituir o Centro Histórico em polo de 

canalização de verbas, entre as quais se destacam os recursos do BID. O título em questão passou a ser 

incorporado pela propaganda governamental do Estado que se autoglorificou pelo feito. Com isso, pode-se inferir 

que o processo de patrimonialização mundial de São Luís foi dirigido no sentido de autopromoção e afirmação 

política governamental e se configurou em dispositivo discursivo de propaganda para fins políticos. 
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O objetivo do projeto Praia Grande era o de preservar e revitalizar o Centro 

Histórico de São Luís, através de intervenções que considerassem as questões 

sociais, econômicas e culturais. Entretanto, segundo Vieira (2008) e Botelho 

(2005), na prática as ações estavam orientadas para atrair a iniciativa privada, 

direcionadas especialmente para o turismo e para a atividade cultural.   

Somam-se a isso, o Plano Diretor Urbanístico de 1992, que introduziu no centro duas 

grandes zonas de proteção: a ZPH (Zona de Proteção Histórica), que abrange as 

duas áreas protegidas pelos tombamentos federal e estadual; e a ZPH2, que 

corresponde às áreas de entorno e preservação ambiental do Aterro do Bacanga 

e do Parque do Bom Menino – esse mesmo plano contribuiu para a degradação 

física da área central.   

Segundo análise de Burnett, 

A degradação física da área central atinge seu ponto de ruptura com a 

aprovação do Plano Diretor de 1992 quando, nas regiões próximas às praias, o 

gabarito das edificações aumenta para até 15 pavimentos. Os novos 

coeficientes de aproveitamento do solo, provocados pela criação do pólo 

residencial em torno do recém criado shopping center, (...) atraiu os moradores 

de alta e média renda da área central, acirrando o processo de esvaziamento. 

(BURNETT:2007, p.4) 

O contraste no território ficou mais evidente na década de 70, com o 

deslocamento dos novos investimentos para o “outro lado da ponte”. Tornou-se 

mais explícita a dualidade entre o espaço novo e o antigo. O novo Plano Diretor 

(1992) incentivou a verticalização em determinadas áreas do espaço novo, 

fazendo com que essa dualidade se agravasse. A expansão da cidade rumo às 

praias contribuiu para ampliar o processo de esvaziamento do núcleo 

histórico(...) A cidade, que tinha no seu centro uma significativa área residencial, 

observou o “outro lado da ilha” se configurar, como o local “nobre” que atraía, 

principalmente desde 1992, mais prédios, tanto residenciais como comerciais, 

escritórios, consultórios médicos e dentários, escolas de ensino fundamental, 

médio e superior, na maioria particulares. Além de novas opções de lazer, como 

cinemas, bares, boates e shoppings. 

No lado “antigo” tem-se a área residencial com preços mais baratos e o comércio 

mais acessível e variado. Há memória, vida cultural, teatros e centros de cultura e 

folclore, mas também há o abandono. As residências tornam-se cada vez mais 

comércios ou escritórios e consultórios. Escolas tradicionais se deslocam para a 

“cidade nova”, quando muito deixando uma sede no centro. 

O centro volta a despertar interesse de alguns segmentos voltados para o turismo 

e para atividades comerciais a partir de 1997, quando a cidade foi inscrita pela 

UNESCO na lista dos Monumentos Culturais da Humanidade com vultosos recursos 

aportados. Embora o Estado tenha ampliado 77% a área de proteção, em 1986 a 

área reconhecida pelo UNESCO, envolveu somente a área delimitada pelo IPHAN, 

abrangendo 1.200 imóveis. 
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Mapa 3 – Perímetro de Tombamento: São Luís do Maranhão 

 

A partir de 1997, o governo federal e o BID aportaram o montante de US$ 65 

milhões, destinados a dois projetos: o projeto de habitação e promoção social (US$ 

12 milhões), com o programa de revitalização e o projeto de desenvolvimento do 

turismo cultural e PRODETUR/BID/BNB (US$ 53 milhões). Nesse contexto, foi instalada 
a unidade executora do PRODETUR/MA87 e o MONUMENTA-BID88, com parceria do 

MinC/IPHAN (Ministério da Cultura/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e 

Nacional) e BID. (VIEIRA: 2010, p.259).  

Mas todo esse investimento não dinamizou o uso habitacional, embora tenha sido criado 

entre 1996 e 1999, o Subprograma de Promoção Social e Habitação do Governo do 

Estado do Maranhão (PPSHGM), financiado com recursos do governo estadual, federal 

e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo Gonçalves   

o programa foi direcionado especificamente para funcionários estaduais, através dos 

seguintes critérios: não possuir imóvel próprio; trabalhar no Centro, possuir rendimento 

de, no mínimo, R$600,00; autorizar o débito do pagamento mensal em folha e utilizar o 

imóvel necessariamente para moradia. A participação desse processo foi realizada 

através de uma prévia inscrição desses funcionários e, posteriormente, foi feito um 

sorteio para entrega dos apartamentos (GONÇALVES: 2006, p. 48) 

                                                 
87 Segundo Burnett, o PRODETUR/MA já estava em andamento em 1999, e o programa MONUMENTA BID, estava em 

elaboração (ele iniciou em 2001, com a realização de inventário de bens imóveis), in Burnett, Carlos Frederico. 

Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís, Terceiro Seminário-Oficina Internacional 

sobre Reabilitação de Centros Históricos de Cidades da América Latina e do Caribe SIRCHAL, Santiago, Chile-10 a 

14 de maio 1999. 

88 O programa MONUMENTA BID, começa a ser realizado em São Luís em 2001, através do Inventário Nacional de 

Bens Imóveis, disponível em http://www.monumenta.gov.br/site/?page_id=165, acessado em 05/03/2011. 

http://www.monumenta.gov.br/site/?page_id=165
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O coordenador das ações de revitalização maranhense por 26 anos, Luís Phelipe 

Andrés, admite que o resultado do programa de habitação em São Luís foi 

pequeno em relação ao desejável. “Não conseguimos sensibilizar o setor privado. O 

uso residencial é o mais importante numa área histórica, porque são criados 

vínculos mais intensos”, explicou o engenheiro Andrés, que também é membro 
consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)89.  

Para Brunett, o estado nutre o mercado imobiliário com o êxodo de moradores, 

provocando aumento do acervo de imóveis abandonados no centro e a abertura 

de possibilidades de obras e ganhos aos setores da construção civil; os proprietários 

de imóveis se mantêm irredutíveis em não investir na área central. Isso questiona a 

legitimidade dos gastos públicos e demonstra o poder da especulação imobiliária 

sobre os interesses coletivos. (BRUNETT: 2007, p. 8). 

Os políticos que detêm propriedades no centro histórico também demonstram a falta de 

importância com a preservação dos imóveis. Por exemplo:  o imóvel do século 19, 

localizado na esquina das ruas do Giz e Humberto de Campos, pertence à família Murad, 

uma das mais abastadas do Maranhão . “Mesmo assim, Jorge e Ricardo deixam o tempo 

fazer seu estrago à vontade no casarão da rua do Giz. O prédio estava desmoronando e 
algumas partes de sua estrutura interna corriam até o risco de desabar”90. 

Outro exemplo,destaca a superintendente do Iphan-MA Kátia Bogéa,  

aconteceu, há alguns anos, na Rua da Palma, esquina com a Rua da Saúde, quando 

um casarão pertencente ao senador José Sarney ruiu e atingiu uma casa vizinha. O 

Iphan teve de fazer a estabilização porque o prédio desmoronou em cima de outra 

edificação. Se a gente não agisse, o prédio ia cair no meio da rua. Além disso, havia 

uma sentença judicial obrigando o Iphan a intervir. Então, fizemos a estabilização e 

gastamos R$ 73.573,42. Mas o Iphan vai cobrar o ressarcimento desse valor 
91. 

Enquanto a função residencial continua enfraquecida, “a revitalização vai sendo 

executada, não no sentido de manter a cultura local, mas de substituí-la por 

estruturas de consumo e lazer para turistas. (BERNHARDT, 2008, p.15) 

Para Barreto,  

investimentos na área de comércio e serviços potencializaram o declínio do Centro como 

espaço de moradia. A política patrimonial produziu, portanto, efeitos mais proeminentes 

no setor de serviços e comércio, que passaram a pautar-se, principalmente, pela oferta de 

bens culturais considerados "típicos" da capital maranhense. Sem desconsiderar a 

importância de intervenções estéticas e culturais que viabilizaram a efervescência do 

Centro Histórico da capital maranhense, observa-se que a relação complexa entre 

usuários, visitantes e moradores permanentes apareceu com nitidez. Destacam-se assim, 

em São Luís, dificuldades comuns a outras cidades nordestinas atuais, referentes ao 

equilíbrio da oferta de bens de lazer, consumo e moradia nas áreas consideradas históricas 

(BARRETO:2010, s/n). 

                                                 
89 2009, Informação disponível em http://defender.org.br/revitalização- do-centro-historico-sera-inspirada-em outras-

capitais/, acesso em 05/01/2011 

90 Casarões históricos em São Luís estão abandonados, 2008, Fonte: http://www.defender.org.br; disponível em 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-urbanos/Imprensa/reabilitacao-de-areas-urbanas-

centrais/2007/dezembro/casaroes-historicos-em-sao-luis-estao-abandon, acessado em 05/01/2011. 

91 Casarões históricos em São Luís estão abandonados, 2008, Fonte: http://www.defender.org.br; disponível em 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-urbanos/Imprensa/reabilitacao-de-areas-urbanas-

centrais/2007/dezembro/casaroes-historicos-em-sao-luis-estao-abandon, acessado em 05/01/2011. 

http://defender.org.br/revitalização-%20do-centro-historico-sera-inspirada-em%20outras-capitais/
http://defender.org.br/revitalização-%20do-centro-historico-sera-inspirada-em%20outras-capitais/
http://www.defender.org.br/
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-urbanos/Imprensa/reabilitacao-de-areas-urbanas-centrais/2007/dezembro/casaroes-historicos-em-sao-luis-estao-abandon
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-urbanos/Imprensa/reabilitacao-de-areas-urbanas-centrais/2007/dezembro/casaroes-historicos-em-sao-luis-estao-abandon
http://www.defender.org.br/
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-urbanos/Imprensa/reabilitacao-de-areas-urbanas-centrais/2007/dezembro/casaroes-historicos-em-sao-luis-estao-abandon
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-urbanos/Imprensa/reabilitacao-de-areas-urbanas-centrais/2007/dezembro/casaroes-historicos-em-sao-luis-estao-abandon
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Barreto destaca, ainda, que  

a equação moradia versus investimentos em áreas de comércio, turismo e lazer 

estão postas com nitidez, pontuando conflitos simbólicos em torno do tema do 

espaço público. Moradores, turistas e visitantes ocasionais expressam não só 

freqüências diversificadas, mas modos diferenciados de consolidar e conceber as 

políticas de patrimônio(...). Trata-se da questão da dinamização de áreas que 

subvertem as formas originais de uso do espaço urbano, submetidas a operações de 

requalificação indutoras de outras formas de segregação social. (BARRETO: 2010, 

s/n). 

Segundo pesquisa sobre condições de Habitabilidade no Centro Histórico de 

São Luís, realizada por Marques em 2002, do total de 885 imóveis pesquisados, 

1/3 estava desocupado.  “Dentre os imóveis ocupados, 395 eram utilizados por 

comércios, serviços e instituições, com atividades majoritariamente diurnas e 

em dias úteis, contra 217 imóveis ocupados pelo uso residencial” (MARQUES: 

2002, p. 120.) 

Silva e Whitaker identificaram mudanças ocorridas no centro histórico, a partir 

de 1997, quando se observou a proliferação de diversos bares, restaurantes, 

casas de shows e espaços voltados para atividades lúdicas em meio à 

proliferação de inúmeros estacionamentos, expulsão de parte da população 

que ainda residia na área e alteração do modus vivendi, que se constitui 

contraparte humana dos edifícios tombados, a cultura viva do lugar (...). Essas 

transformações trouxeram consequências significativas para a reativação das 

atividades e a criação de novas paisagens de poder em São Luís (SILVA e 

WHITAKER: 2008. p. 8.). 

Para Zukin, do ponto de vista histórico ou estrutural, a paisagem é claramente uma 

ordem espacial imposta ao ambiente, portanto ela é sempre socialmente 

construída. É edificada em torno de instituições sociais dominantes e ordenada 

pelo poder dessas instituições que transformam inevitavelmente o patrimônio em 

“produto cultural” passível de ser vendido e modificado, associando seus 

interesses a feitos considerados relevantes para a comunidade. (ZUKIN: 2000, p. 82) 

Silva e Whitaker também observaram o ritmo de “destruição do passado cultural 

a partir da demolição de edifícios e monumentos arquitetônicos em nome da 

modernização e da necessidade de atender ao perfil do turista” . (SILVA; 

WHITAKER, 2008, p. 8) (...). Perceberam ainda, “que as atividades motivadas 

tipicamente pelo turismo provocaram um certo estranhamento entre moradores 

e o público visitante”. (SILVA; WHITAKER, 2008, p.6) 

Para Botelho, o processo de revitalização de São Luís foi estruturado com base 

na preservação do patrimônio histórico,  com o objetivo de expandir o turismo, 

dando pouca atenção para a população local, e configurando uma 

gentrificação de frequência e de consumo:“Sinal disso foram os novos bares e 

espaços de lazer instalados no centro histórico que são mais frequentados por 

turistas do que pela população local, mesmo a classe média, que prefere 

consumir em lugares afastados” (BOTELHO: 2005, p. 9). 
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Houve um grande deslocamento da população economicamente mais vulnerável 

da região: 

A população empobrecida, por sua vez, que ocupou as edificações históricas na 

medida em que foram sendo abandonadas pelas classes médias, hoje se sente 

ameaçada pelo avanço da revitalização [...]. Muitos imóveis foram desocupados, 

com os moradores deslocados para conjuntos habitacionais situados em regiões 

periféricas, distantes de suas fontes de renda (sobretudo o comércio informal e os 

pequenos serviços) e de suas redes de relações sociais (BOTELHO: 2005, p. 68) 

Essa concepção parece ter mudado no Plano de Reabilitação do Bairro do 

Desterro (2004) e Plano Municipal de Gestão do Centro Histórico (2005). No processo 

de elaboração do plano, verificou-se que “cerca de 70% das pessoas que moram 

na área do centro histórico de São Luís têm renda menor do que três salários 

mínimos. Por esse motivo, ao longo da elaboração do Plano de Reabilitação, foram 

discutidas estratégias não só para a recuperação dos prédios históricos, mas 

também formas para garantir a moradia e as oportunidades de trabalho e renda 

para os moradores da área”. (Ministério das cidades: 2005, p.57) 

O projeto foi estruturado através de uma  

operação envolvendo os Ministérios das Cidades e da Cultura, prefeitura de São Luís, 

cooperações técnicas francesa e espanhola, Iphan e Caixa Econômica Federal”. O 

Ministério das cidades reforça propostas do Plano de Reabilitação do Centro 

Histórico de São Luís, aportando recursos do Programa Nacional de Reabilitação no 

montante de R$ 6 milhões, para recuperar 27 casarões do seu Centro Histórico. 

(Ministério das Cidades: 2005, p.57) 

Entre as propostas desenvolvidas no Plano Municipal de Gestão do Centro Histórico 

de São Luís, destaca-se a de gestão baseada nos princípios de Desenvolvimento e 

Conservação Urbana Integrados. A proposta introduziu mecanismos e instrumentos 

de planejamento e criou canais para a participação social que estimulassem o 

debate em torno das políticas de conservação e das suas estratégias de 

implementação, além de mecanismos de incentivo às parcerias para a captação 

de recursos, buscando o equilíbrio entre os investimentos públicos e privados na 

área. As propostas buscaram resguardar as especificidades do Centro Histórico, 

valorizando e explorando as suas potencialidades e as da população local. 

O governo federal ampliou  apoio às ações do centro histórico de São Luís, 

aprovando em 2010 sua inclusão no “Programa de Aceleração do Crescimento 

das Cidades Históricas (PAC), uma ação intergovernamental articulada com a 

sociedade para preservar o patrimônio brasileiro, valorizar a cultura e promover o 

desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida 
para os cidadãos”92. O discurso que justifica as ações definidas em São Luís é o de 

que resultados devem consolidar uma estratégia nacional de desenvolvimento, 

tendo o patrimônio cultural como eixo estruturante. 

                                                 
92 Informações disponíveis em http://www.saoluis.ma.gov.br/fumph/frmPagina.aspx?id_pagina_web=433, acessado 

em 20/01/2011. 

http://www.saoluis.ma.gov.br/fumph/frmPagina.aspx?id_pagina_web=433
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Os primeiros convênios estabelecidos no Plano de Ação 2010/2013 incluíram 

a restauração do Cine Roxy para abrigar o Cine Teatro Municipal; a restauração e 
requalificação do imóvel na Rua do Giz, 44593; o Plano de Mobilidade e 

Acessibilidade Urbana para a área central da cidade; e a Modernização do 
Sistema de Gestão Urbana no âmbito do Centro Histórico94. 

A participação de São Luís no processo de competição entre cidades pode ser 

exemplificada através de gestões do governo (centrada no poder político da 

família Sarney) que resultaram, em 2009, na conquista do título de Capital Brasileira 

da Cultura e, em 2010, no reconhecimento da cidade no âmbito latino-americano. 

São Luís foi eleita Capital Americana da Cultura em 2012, coincidindo com o 4º 

Centenário de sua fundação. “O objetivo era o de promover a integração 
interamericana a partir do âmbito cultural”.95 

Esses títulos visam à projeção nacional e internacional da cidade, buscando o 

fortalecimento do turismo qualificado. 

O discurso do prefeito de São Luís, João Castelo, traz outras características do novo 

modelo de planejamento calcado no planejamento estratégico, ainda que não 

adote o receituário completo desse modelo.  

Para ele,  

a conquista desta nova distinção é uma questão de orgulho para todos nós(...). Este 

fato nos estimula ainda mais para fazer todos os esforços para promover o 

desenvolvimento social e econômico de nossa cidade através da valorização e 

promoção do nosso patrimônio e da diversidade cultural, gerando empregos, renda 

e contribuindo para a formação da cidadania de nosso povo.  

Mapa 4  

 
                                                 
93 A Restauração e requalificação do imóvel da Rua do Giz, 445 que será destinado ao uso habitacional de oito 

famílias, além de ser a sede do Centro de Treinamento e Posto de Apoio da Guarda Municipal. Informação 

disponível em http://www.saoluis.ma.gov.br/fumph/frmPagina.aspx?id_pagina_web=433, acessado em 20/01/2011. 

94 Informações disponíveis em http://www.saoluis.ma.gov.br/fumph/frmPagina.aspx?id_pagina_web=433, acessado 

em 20/01/2011. 

95 Informações disponíveis no site www.cac-acc.org, acessado em 29/01/2011 

http://www.saoluis.ma.gov.br/fumph/frmPagina.aspx?id_pagina_web=433
http://www.saoluis.ma.gov.br/fumph/frmPagina.aspx?id_pagina_web=433
http://www.cac-acc.org/
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Esse discurso tem a intenção de dotar seus habitantes de patriotismo cívico. A 

promoção da cidade será apoiada pela realização de obras e serviços visíveis, 

de caráter simbólico, no caso de São Luís. Segundo Bogéa, superintendente do 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Maranhão,       

R$ 300 milhões serão investidos em 64 ações previstas até 2013 para organizar, 
revitalizar e dinamizar o Centro Histórico96. 

Em São Luís, no processo de revitalização, objeto de vultosos investimentos, as 

intervenções foram direcionadas para recuperação de monumentos e imóveis 

voltados às atividades de consumo e turismo. A gentrificação, nesse caso, não 

ocorreu através do modelo clássico de substituição da população, mas 

conforme a concepção de Ley ( ), tratou-se de uma gentrificação orientada 

pelas novas estratégias de desenvolvimento do turismo, focada em atrair 

visitantes solventes, que introduzem seus estilos de vida, cultura e de consumo. 

Nesse caso, o que ocorreu foi a gentrificação por consumo. 

Está em curso em São Luís um movimento de capital direcionado, 

principalmente, às áreas litorâneas, o que resulta em uma mudança dos níveis 

de renda da terra na área central. (SMITH:2007). Enquanto o preço da terra nas 

áreas litorâneas eleva-se com a expansão de novos empreendimentos, o preço 

relativo na área central tende a diminuir. Essa lógica de deslocamento do 

capital para a construção de empreendimentos nas áreas litorâneas resulta em 

um diferencial de renda, responsável pela criação de oportunidades de 

investimentos que poderiam ser apropriados para os projetos de reestruturação 

das áreas urbanas centrais. Como destaca Smith, “a desvalorização da área 

central cria a oportunidade para a sua revalorização” (SMITH:2007,p.22). No 

entanto, o que se observa em São Luís, é que, aparentemente, os investimentos 

nas áreas litorâneas não diminuem a pressão especulativa no centro.   

1.2.6 Considerações sobre as experiências brasileiras   

Os estudos de caso de experiências de reabilitação em centros históricos 

levaram em consideração a diversidade de programas, ações e projetos que 

articulam diversas fontes de recursos públicos e privados. Ainda que se observe 

essa diversidade, é possível afirmar que nas áreas escolhidas para esse estudo 

constatam-se processos de gentrificação, marcados pela presença do poder 

público, em especial no seu financiamento. Em São Paulo, por exemplo, o 

projeto Nova Luz apropria-se de um tecido urbano construído e, partindo de 

uma concepção de renovação e reestruturação urbana, destrói parte do 

patrimônio urbano e substitui a população residente na área. O projeto funda-

se na lógica da gentrificação e mobiliza uma empresa norte-americana, além 

dos agentes operadores tradicionais.  

Na cidade do Recife, o plano de revitalização procurou transformar a imagem 

da cidade. Para tanto, elegeu vários polos de revitalização, tais como a 

transformação de uso em Bom Jesus e Alfândega em espaços voltados para 

consumo e turismo; o Porto Digital se caracteriza como um cluster de 

                                                 
96 Informação disponível em http://www.revistanordeste.com.br/maranhao/capital-maranhense-adere-ao-pac-das-

cidades-historicas, acessado em 28/01/2011 

http://www.revistanordeste.com.br/maranhao/capital-maranhense-adere-ao-pac-das-cidades-historicas
http://www.revistanordeste.com.br/maranhao/capital-maranhense-adere-ao-pac-das-cidades-historicas
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desenvolvimento local, que visa atender a lógica da reestruturação produtiva. 

Uma das maiores contradições do projeto reside na falta de intervenção na 

Favela do Pilar, localizada no Polo Pilar. No Recife, pudemos perceber uma 

grande parcela de recursos públicos para projetos de desenvolvimento 

voltados a atender a iniciativa privada, sem grandes preocupações com a 

população residente. 

A experiência de São Luís caracteriza-se por ser um processo de reabilitação 

patrimonialista, sem se preocupar em atender a 70% da população pobre que 

residem no centro histórico. Atualmente, 1/3 dos imóveis está vago. Ainda que 

não atenda às necessidades de seus moradores, existe uma articulação 

política que consegue manter a cidade em evidência, atraindo eventos de 

repercussão internacional, dentre eles, o município ter sido escolhido como 

Capital Americana da Cultura em 2012. No entanto, essa articulação não é 

capaz de reverter a situação da população moradora na área central. A maior 

parte dos recursos captados é investida no desenvolvimento de 

empreendimentos imobiliários localizados nas áreas litorâneas. 
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   Capítulo II 

 

2.1  Salvador e o seu centro  

Considerada pela UNESCO “a primeira cidade de arte do Brasil”, Salvador “reúne 

casarões, prédios, sobrados, capelas, igrejas, basílicas, palacetes, parques, terreiros de 

candomblé e solares, além do refinamento da azulejaria portuguesa e relíquias em 

metais preciosos que adornam estes lugares”. (MINISTÉRIO DAS CIDADES: 2005,  p. 53).  

A cidade do Salvador, fundada em 29 de março de 1549, primeira capital do Brasil, 

“foi um dos primeiros centros urbanos do Brasil e da América Latina” e, é, ainda 

hoje, um dos mais importantes exemplos do urbanismo colonial português. 

(GORDILHO-SOUZA, 2008, p. 79). Segundo Pinheiro (2002) e Santos (2008) a cidade, 

assentada estrategicamente sobre dois planos de um promontório rochoso, 

conduziu para que a urbanização ocorresse em dois níveis: a Cidade Alta, como 

uma acrópole, cresceu como centro administrativo, político, religioso, além de local 

das residências da população nobre, e a Cidade Baixa expandiu-se como núcleo 

comercial, abrigando o porto, um dos mais importantes da América portuguesa 

desde os princípios da colonização do Brasil.  

Sede administrativa do Brasil por mais de dois séculos, Salvador conheceu uma era 

de grande riqueza no século XVIII como centro da região de produção de cana-

de-açúcar, tendo sido o principal porto de comércio com Portugal para a 

exportação de açúcar, e com a África para a importação de escravos. 

Milton Santos constata três tipos de ocupação urbana, desde a fundação da 

cidade até a década de 50 do século XX. Em sua análise,  

1)A Salvador fundada como cidade em 1549, criada através de um plano, se 

desenvolve como função portuária até finais do século XVI; 2) Entre o século XVII e 

nos finais do século XIX, a cidade cresce sem plano, “a ocupação da malha urbana 
ocorre de forma descontínua”97; 3) O século XX é o século das grandes 

transformações urbanas, de ampliação das funções urbanas mas também de 

redefinições das funções do centro da cidade e “da introdução dos transportes 

modernos, o que conduz o alargamento das ruas e a abertura de praças. Na 

Cidade Baixa, os aterros criam áreas para a ampliação do porto, a abertura de 

largas avenidas, a criação de grandes praças e a construção de edifícios 

modernos”. (SANTOS: 2008, p.63) 

Um aspecto importante é que, até o final do século XIX, diversos segmentos da 

população conviviam no mesmo espaço. Os bairros abrigavam escravos e libertos, 

mestres, artesãos e funcionários, burgueses e nobres. Os casarões destinavam-se a 

usos residenciais e comerciais ao mesmo tempo. Numa mesma área, eram 

realizados vários tipos de atividades. A partir do século XIX, percebe-se uma 

mudança progressiva nessa estrutura espacial e na estratificação social. 

Vários autores, como Fernandes(1999), Pinheiro(2008), Nobre(2003), Braga (2008), 

Azevedo (2008), entre outros, destacam que a segregação sócioespacial em 

Salvador inicia-se com o deslocamento da população mais abastada em busca de 

uma cidade inspirada no ideário europeu e com a ocupação dos espaços vazios 

por uma nova população, composta de migrantes da zona rural e ex-escravos.  

                                                 
97 SANTOS, Milton. O centro da Cidade do Salvador. Estudo de Geografia Urbana/Milton Santos, 2 ed. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo; Salvador: Edufba, 2008, p.56. 
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No centro, seja na Cidade Baixa ou na Cidade Alta, os sobrados são subdivididos e 

alugados a muitas famílias. Mal conservados, encontram-se em péssimas condições 

de habitabilidade e higiene, muitos em ruínas. Normalmente, são habitados por uma 

população pobre, constituída de alforriados da escravidão, que conseguem a 

liberdade, mas não recebem ajuda alguma, nem têm condições de sobrevivência. 

São eles os que vivem no centro, em busca de uma oportunidade diária de trabalho. 

(PINHEIRO: 2002: p.22) 

A reforma urbana considerada de maior importância para os urbanistas e 
geógrafos brasileiros corresponde ao período de 1912-191698. Foi conduzida pelos 

“ideais positivistas de Comte, centradas no saneamento, no embelezamento e na 

circulação como resposta a uma necessidade de estruturar a cidade”. De acordo 

com Peres, “a orientação nesta época era a de demolir o passado, derrubando o 
antigo casario e os monumentos, abrir avenidas, e conquistar espaços ao mar” 99. 

(PERES:1974, p. 37).  

Segundo Leite, a reforma urbana se amparou na perspectiva de modernização, 

normatização, moralização dos costumes, ações de controle e regulamentação 

dos espaços. Na análise desse autor , o objetivo da burguesia era o de  

higienização do comportamento dos pobres e trabalhadores. Isto porque se formulava 

uma intricada associação entre pobreza-saúde-imoralidade ou, ainda, pobreza-

saúde-promiscuidade-subversão. E havia mais, tentava-se impedir, a todo modo, a 

mendicância, os cultos místicos ou religiosos que não fossem católicos e as diversas 

formas de manifestações lúdicas populares (LEITE: 1996, p.12) 

A idealização da elite durante todo o século XX era a de uma cidade europeizada 

e branca, porém essa aspiração esbarrava no fato de a população de Salvador ter 

aproximadamente 75% de negros e mestiços. 

Como resposta inicial a esse contexto, foi construída a Avenida Sete de Setembro100, 

ligando o Centro aos distritos da Vitória e da Barra, territórios que acolheram os 

comerciantes estrangeiros. Esse eixo de expansão abrigou as classes altas e 

expulsou a população empobrecida que vivia nessas áreas.    

Para LEITE, um dos problemas causados pelas intervenções foi 

a falta de habitações e a alta dos aluguéis, preocupações que atormentavam a vida 

de muitas famílias [...]fatos denunciados com insistência, visto o ônus que passaram a 

representar no orçamento doméstico das classes populares e média baixa. Vários 

meses passados de remodelação, afirmava-se taxativamente nos jornais que há quase 

dois anos que o povo não tem onde morar. (A Tarde, 21/08/1913, apud LEITE:1996, p. 

69-70) 

Segundo PINHEIRO, 

as intervenções introduzem outras formas de exclusão social, tais como a diversidade 

de tratamento quanto à implantação de infraestrutura nas áreas novas e nas antigas, 

essas últimas em processo de degradação. O custo dos aluguéis também define a 

permanência ou a expulsão da população dos seus locais de residência, pois o 

aumento do valor, nas áreas reformadas, leva a população de baixa renda a buscar 

habitações cada vez mais baratas e, portanto, mais insalubres, com péssimas 

condições de habitabilidade (PINHEIRO:2002, p. 257). 

                                                 
98 É a terceira etapa descrita por Milton Santos 
99 Peres, Fernando da Rocha. Memória da Sé. Salvador: Macunaíma,1974, p.37. 
100 Iniciada em 1913 e concluída no dia 7 de setembro de 1915, informação disponível in Leite, Rinaldo Cesar 

Nascimento. “E a Bahia civiliza-se...Ideais de civilização e cenas de anti-civilidade em um contexto de 

modernização urbana Salvador, 1912-1916”,  p. 58 e 76. 
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Verifica-se ainda, segundo Vasconcelos, que a ação do governo para retirar, “em 

1933, as meretrizes do bairro de São Pedro para o Maciel, no Pelourinho, contribuiu 

para o declínio da parte norte da Cidade Alta, sobretudo a que não foi tocada 

pelas reformas urbanas”(VASCONCELOS: 2003, 116).     

De acordo com Wipfli,  

Uma das consequências mais cruéis dessa territorialização da prostituição foi a 

estigmatização territorial que recaiu sobre toda a população residente na área. Esta 

área, identificada como local de prostituição e abrigo de marginais, abrigava 

também grupos pobres que exerciam geralmente trabalhos inconstantes e de baixa 

renda – os subempregos, os operários e semioperários, desempregados e biscateiros, 

as lavadeiras e as costureiras, além de pequenos comerciantes, donos de botequins, 

vendedores de alimentação (WIPFLI: 2001, p.102). 

Conforme Gordilho-Souza (2009)  

 (...)até a década de quarenta do século XX, a Cidade do Salvador, na sua área 

continental, guarda no seu território as características de cidade colônia (...) a partir 

de então nasce a Salvador moderna, (...) com a implantação das primeiras avenidas 

de vale; a partir da década de 1950, abre também outras áreas de expansão que 

começam a ser ocupadas, além dessa área antiga da cidade, atingindo áreas da 

Orla, como Ondina, Rio Vermelho e Pituba, bem como a ampliação da periferia 

urbana, na direção do Miolo da cidade e do Subúrbio Ferroviário (...)(GORDILHO-

SOUZA: 2009, p. 14).  

Além dessas transformações que provocaram impactos diretamente no centro 

antigo, soma-se, conforme análise de Fernandes, “o novo modelo de expansão 

urbana, advinda da mudança do padrão de crescimento de Salvador para uma 

lógica industrial - metropolitana, (...) marcada por diversas ações intraurbanas que 

aceleram ainda mais o processo de perda de ritmo de crescimento da área central 

da cidade” (FERNANDES: 2008, p.30).   

Na década de 1970, o processo de esvaziamento, fragmentação e deslocamento 

de funções, bem como de popularização do centro antigo, acentuou-se, segundo 

Carvalho & Pereira com a consolidação de 

um novo centro urbano, impulsionado por empreendimentos públicos e privados (...), 

destacando-se a construção da Av. Paralela, do Centro Administrativo da Bahia, da 

nova Estação Rodoviária e do Shopping Iguatemi. Essa nova centralidade não apenas 

direcionou a expansão urbana no sentido da orla norte, como teve impacto na 

dinâmica do centro tradicional na área antiga da cidade, contribuindo para o seu 

gradativo esvaziamento. (CARVALHO & PEREIRA: 2001, p. 85).  

Observa-se que a criação de nova centralidade não é uma característica 

específica de Salvador, já que esse fenômeno foi vivenciado em metrópoles 

brasileiras e estrangeiras. Conforme Fernandes, as novas centralidades ocorrem em 

função de uma transformação acentuada dos modos de urbanização. 

Diminuição do ritmo de crescimento demográfico, com distribuição da população 

sobre rede urbana ampliada e dispersa, embora regionalmente concentrada; 

relocalização produtiva e esvaziamento de espaços produtivos e/ou infraestruturais de 

grande dimensão; esvaziamento de áreas centrais dotadas de infraestrutura básica e 

de espaço público de qualidade; produção de obsolescência urbana precoce e de 

vazios construídos, a partir da ação combinada de grandes capitais corporativo-

financeiros na promoção fundiário-imobiliária urbana; exclusão de grande parte da 

população dos direitos de cidadania e de urbanidade: esses são elementos centrais 

dessa conjuntura urbana e urbanística nos países pobres. (FERNANDES:2008, p.31).  
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2.2  Cidades de Arte: o Centro de SSA e a política de patrimônio  

O que se chama hoje de Centro Histórico de Salvador corresponde ao núcleo da 

cidade colonial que se desenvolveu entre os séculos XVI e XIX, cumprindo as 

funções tradicionais de um centro até a primeira metade do século XX. No intuito 

de preservar o Centro Histórico das ameaças provenientes do processo de 

modernização, em 1959 o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

declara o tombamento dos “Conjuntos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos 

da Sé e do Passo, de Santo Antônio da Barra, da Praça Severino Vieira, da Praça 

Ana Nery, dos Mares, da Penha, do Dique do Tororó, da Conceição da Praia e de 

trecho da Av. Otávio Mangabeira”.(SANT’ANNA: 1995, p A4-9). Segundo Sant’Anna, 

Salvador foi “a primeira grande cidade brasileira a ter boa parte do seu tecido 

urbano da área central declarada patrimônio histórico e artístico nacional 

tombado, já nos anos 50, e onde políticas voltadas para sua preservação global 

primeiro se estruturaram, no final dos anos 60”(SANT’ANNA: 2005, p 33).  

Em 1967, com objetivo de reestruturar a política de patrimônio, Rodrigo de Melo 

Franco de Andrade, diretor do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), solicitou uma assessoria técnica especializada para a UNESCO, que enviou 

ao Brasil uma missão chefiada por Michel Parent, Inspetor Principal dos Monumentos 

Históricos do Ministério da Cultura da França. 

O relatório de Michel Parent (1968) contém um conjunto detalhado de análises e 

orientações sobre a estrutura administrativa do serviço federal de proteção ao 

patrimônio cultural no Brasil. Ressalta a necessidade de seu desenvolvimento; 

defende a necessidade de ampliar a noção de proteção; indica mecanismos de 

tombamentos; de salvaguarda e restauração, envolvendo áreas de intervenção 

mais amplas para além do objeto monumento. O relatório da missão recomenda a 

revalorização do acervo brasileiro e sua exploração do ponto de vista turístico. 

Assim como observado por BONFIM (1996), OLIVEIRA (1998), NOBRE (2010), para 

Michel Parent dentre as cidades históricas Brasileiras (Parati, Ouro Preto, Olinda, 

Recife, São Luís, Alcântara), Salvador destaca-se por diversas razões:  

pela sua arquitetura antiga, pela dimensão do seu conjunto arquitetônico, que possui 

características singulares ao combinar a arquitetura portuguesa às condições de vida do 

período colonial. Foi comparada aos bairros antigos mais célebres das cidades europeias 

e considerada uma das mais surpreendentes cidades de arte do mundo. Distingue-se 

ainda das demais cidades por ter sido considerada a capital do folclore afro-americano, 

pela sua cultura diversificada e específica resultante da mistura de três raças e pelas suas 

manifestações culturais: o candomblé, a capoeira, os objetos de artesanato e a 

multiplicidade de festas religiosas e folclóricas, o carnaval. (NOBRE:2010, p.136) 

No relatório da UNESCO, Salvador é identificada como a primeira “cidade de 

arte no Brasil”, porém Michel Parent chama atenção para as condições do 

Pelourinho “de destruição em curso do mais precioso conjunto arquitetônico 

brasileiro do século XVIII, e propõe a introdução de uma zona de proteção 

administrativa bem ampla, que protegesse toda a antiga cidade 

alta”(PARENT:1968, p. 50). 
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O consultor recomenda a elaboração de um plano de renovação para o 

Pelourinho, com as seguintes indicações: a implantação de infraestrutura urbana 

no centro histórico: água, esgoto, rede subterrânea de energia elétrica e de 

telefone; a eliminação de tráfego; a aquisição de 30 casas no coração do 

Pelourinho e a restauração sob orientação do órgão responsável pelo 

patrimônio; destinação destas para o uso comercial, turístico, cultural e 

residencial e a criação de uma fundação para atuação na área. Além disso, 

indica a necessidade de elaboração de uma pesquisa no Pelourinho. 

(PARENT:1968, p. 50). 

Como resultado dessa visita, criou-se a Fundação do Patrimônio Artístico e 

Cultural da Bahia – FPACBa (1968) e foram realizados pela Fundação do          

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia vários estudos, destacando-se uma 

pesquisa sócioeconômica do Pelourinho (1969), patrocinada pela 

Superintendência de Turismo da cidade do Salvador e apoiada pela UNESCO e 

Organização de Estados Americanos - OEA, com o objetivo de recuperação do 
Pelourinho para o seu aproveitamento como um centro cultural e turístico”101. 

Segundo Oliveira, 

as controvérsias em torno da manutenção da população local podem ser percebidas 

na análise do conteúdo do primeiro documento sobre a área. Esse documento, 

produzido por Michel Parent e baseado nas recomendações da Carta de Veneza 

(1964), defende a maior manutenção possível dos habitantes na área, faz restrição às 

ações repressivas contra a prostituição (...). (OLIVEIRA:1998, p. 77) 

Observa-se que o governo estadual, apoiado na concepção de função do 

patrimônio contida nas “Normas de Quito” de 1967, utilizava a concepção do 

turismo cultural como saída para a reversão do quadro de deterioração e 

depressão econômica. Essa lógica foi marcada pela mercantilização cultural, 

principalmente via exploração do turismo. O turismo passa a ser o novo modelo 

imperativo para as políticas de preservação do patrimônio e para os critérios de 

conservação e restauração.  

É com essa orientação que a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da 
Bahia102  

Elabora, em 1969, o Plano geral de recuperação da área do Pelourinho, o primeiro 

de uma série de projetos de refuncionalização da área preservada do centro para 

uso turístico e reanimação do setor terciário (SANT’ANNA: 2004, p. 66). 

 

 

                                                 
101 Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia, Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia-

1969,”Levantamento socioeconômico do Pelourinho”, p.7.   
102 Em 1983, a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia é transformada em Instituto do Patrimônio 

Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), uma autarquia vinculada à Secretaria da Educação e Cultura. Em 1984, é 

instalado o ETELF – Escritório Técnico de Licenças e Fiscalização, através de um convênio entre o SPHAN/FNPM/IPAC 

e Prefeitura Municipal de Salvador, responsável pela autorização de obras em bens tombados.    
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O município também aderiu a outras orientações das Normas de Quito, 

introduzindo as Zonas de Proteção, regulamentadas, em 1969, pelo decreto 

municipal nº 3.712, e pelo Código de Urbanismo e obras do Município. Essa 

legislação estimulava o investimento de particulares nessas áreas através da 

instituição de incentivos fiscais.      

deve-se levar em conta a possibilidade de estimular a iniciativa privada, mediante a 

implantação de regime de isenção de tributos fiscais nos edifícios que se restaurarem 

com o capital particular e dentro dos regulamentos estabelecidos pelos órgãos 

competentes. Outros favores fiscais também serão estabelecidos como 

compensação às limitações impostas à propriedade particular, por motivo de 

utilidade pública. (SIMAS:1977, p.204) 

As intervenções realizadas nos anos 60 e 70 não conseguiram reverter os processos 

de esvaziamento, fragmentação e deslocamento de funções, bem como de 

popularização do centro antigo.  Em 1977, de acordo com Bonfim,  

a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, associada ao OCEPLAN e à 

Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador, iniciou 

estudos sobre o centro da cidade, coordenando a equipe que passou a elaborar o 

Plano Diretor do Pelourinho/PLANDIP, com o objetivo de recuperação da área, 

incluindo a infraestrutura, os edifícios e a população residente (BOMFIM:1994, p.57). 

Em 1978, a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - FPACBA firmou 

um convênio com a CONDER para desenvolver uma proposta de “Valorização do 

Centro Histórico de Salvador”. Nesse mesmo ano, foi introduz ida a lei estadual que 
trata do tombamento de bens de valor cultural103. 

A mudança de centralidade da Cidade de Salvador, ocorrida na década de 

1980, e o surgimento do turismo como possibilidade econômica para o Estado da 

Bahia coincidem com a redefinição da política de patrimônio histórico e cultural. 

O município define os perímetros de preservação através da lei municipal 

3.289/1983 - a Área de Proteção Rigorosa, APR (196,48 ha) e a Área Contígua à 

APR (645ha); e o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- SPHAN amplia 

a área tombada em 1959 dos Conjuntos arquitetônicos, urbanísticos e 

paisagísticos da Sé e do Passo, reconhecendo em 1984 o Centro Histórico de 
Salvador. O perímetro tombado é de 78,28 ha104 e estende-se do Sodré e do 

Convento de Santa Tereza/Museu de Arte Sacra, ao sul, até Santo Antonio além do Carmo 

e sua Fortaleza, ao norte; da falha geológica da Montanha, que se debruça sobre a Baía 

de Todos os Santos, a oeste, até o vale do Rio das Tripas, ou Baixa dos Sapateiros, a leste. 

(FERNANDES:2006, p.5) 

 

                                                 
103 A lei número 3.660, de 1978, dispõe sobre o tombamento de bens de valor cultural e o decreto número 26.319 

regulamenta a referida lei.  
104 UNESCO/SECULT/ Escritório de Referência do Centro Antigo. Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador, 

informação disponível no Mapa 1- Centro Histórico e Centro Antigo de Salvador, Localização e poligonais de 

delimitação, 1983 e1984, elaborado por Ângela Gordilho de Souza, 2009. 



 74 

Mapa 5 

 

Em 1985, a UNESCO passou a reconhecer o Centro Histórico de Salvador como 

Patrimônio da Humanidade, e a atenção se voltou novamente para o centro 

histórico, surgindo duas importantes intervenções. A primeira foi idealizada em 1986 

pela prefeitura de Salvador, na administração do prefeito Mario Kertész, e a 

segunda iniciou-se em 1992, pelo Governo do Estado da Bahia, durante a 

administração de Antônio Carlos Magalhães. 

Dois acontecimentos importantes vão incidir sobre o Centro Histórico em 1986: 

1. O prefeito Mario Kertész reafirmou na sua posse a promessa de campanha de 

recuperação e revitalização do centro histórico e assegurou que reconduziria a 

sede da prefeitura ao centro histórico da cidade; 



 75 

2. A gestão municipal lançou a ideia de se formar uma comissão paritária, 

constituída de órgãos e instituições de um lado, e, de outro, igual número de 
setores populares organizados105.  

Em 1986, a prefeitura criou o Programa Especial de Recuperação dos Sítios Históricos 

de Salvador com as seguintes preocupações: recuperar a vocação tradicional do 

centro da cidade como ponto de encontro, trabalho, moradia e lazer da 

população e preservar o patrimônio arquitetônico urbanístico, paisagístico e 

cultural. Visando captar recursos para o Programa Especial de Recuperação dos 

Sítios Históricos de Salvador, o governo criou, em 1987, o Parque Histórico do 

Pelourinho e o Fundo Municipal para Recuperação Física dos Sítios Históricos de 

Salvador.  

O Parque Histórico do Pelourinho foi lançado em 1987 em clima de festa, 

perfazendo 30,8 ha de superfície, sobreposto à área delimitada pela UNESCO e 

pelo SPHAN, 

englobando 42 quarteirões e cerca de 1.000 edificações entre sobrados, igrejas, 

conventos e solares, que é a porção da área tombada onde se concentra o maior 

acervo de conjuntos e monumentos arquitetônicos isolados e espaços públicos, da 

antiga capital do Brasil colônia (SALVADOR: 1988, p. 3).     

Os arquitetos Lina Bo Bardi e João Filgueiras Lima foram contratados para 

desenvolver os projetos de reabilitação do centro histórico. Entre os projetos 

realizados no período de 1986 a 1989, destaca-se o Complexo da Ladeira da 

Misericórdia, onde “um grupo de casarões deteriorados, localizados na ladeira 

atrás do Convento e da Santa Casa da Misericórdia, foi restaurado para uso 

residencial da população de baixa renda local, junto com atividades comerciais 

no térreo”. (NOBRE, 2003, p. 6). Efetivaram-se, também, os projetos do Belvedere 

da Sé, Complexo Barroquinha, Casa de Benin, Casa de Olodum e Fundação 

Pierre Verger. 

Para Sant’Anna, o Programa Especial de Recuperação dos Sítios Históricos de 

Salvador foi, também, o primeiro a utilizar os meios de comunicação em massa para 

tentar alavancar a recuperação do centro histórico e auferir ganhos políticos 

mediante sua utilização em campanhas publicitárias.  

O centro histórico foi lançado na cena local, nacional e mundial por meio de um 

marketing intenso e agressivo da Campanha “Pelourinho, Patrimônio da 

Humanidade. Todo mundo tem que preservar”. Segundo Bomfim, 

um misto de publicidade e projeto para financiamento externo é lançado ao 

mesmo tempo; o que se denominou Projeto Quarteirões da Humanidade elegia o 

quarteirão como unidade de intervenção para o restauro e propunha a adoção 

por países estrangeiros dos quarteirões da área do Parque Histórico do Pelourinho 

para a sua recuperação (BOMFIM: 1994, p. 85).   

 

                                                 

105 A proposta de formação da comissão foi aprovada em 1986, após um processo conflituoso. In BOMFIM, Juarez 

Duarte. “Políticas Públicas para o Centro Histórico de Salvador: O caso do Parque Histórico do Pelourinho, 

Investigação de originalidade numa ação do governo local”, p.70. 
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Os investimentos públicos realizados entre 1969 a 1985 não foram capazes de 

reverter o estado de degradação do centro, e conforme análise de Sant’Anna, as 

intervenções conduziram “a apropriação como um centro turístico e cultural, no 

início dos anos 90”. Caracterizado por “um forte movimento cultural negro que 

animava e dava vida ao lugar, mas a deterioração física e social de áreas como 

Maciel, Passo, Saldanha e trechos da Barroquinha era profunda.” (SANT’ANNA: 

2003, p.45) 

2.3  Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador 

(1992-2010) 

 A partir de 1992, ocorre uma reorientação na política de recuperação do centro 

histórico, quando o governo do Estado da Bahia, conduzido por Antônio Carlos 
Magalhães106, resolveu intervir pesadamente na área, inspirando-se em experiências 

internacionais107. Apoiava-se, entre outros documentos, no Termo de Referência do 

Plano de Ação Integrada do Centro Histórico da Cidade de Salvador, elaborado 

em 1991 pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia–IPAC, que 

culminou no Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador. 

Na análise de Fernandes, o Programa de Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador foi concebido na “perspectiva da reconstrução e do progresso do Estado, 

proclamados pelo governo como seus principais objetivos – uma Bahia moderna e 

preservada”(FERNANDES:2006, p.13) 

Nessa perspectiva, o centro antigo foi escolhido politicamente para alcançar esses 

objetivos, que se traduziram em três estratégias108: 

 investir no turismo, visando ao desenvolvimento econômico. Seguindo 

tendência mundial, aqui também se apontava a cultura como o diferencial 

capaz de agregar mais valor ao "produto Bahia", elevando sua 

competitividade no contexto nacional e internacional; 

 valorizar a identidade cultural e as tradições da Bahia; 

  executar uma política que conduzisse à manutenção de um grupo político-

econômico no Estado, desenvolvendo política de visibilidade e credibilidade 

na cidade do Salvador. 

                                                 
106 Político conservador vinculado às antigas oligarquias locais retoma o governo estadual em 1992. 

107Segundo Fernandes, o texto elaborado pelo Estado “remete à experiência considerada exitosa e exemplar de 

renovação urbana realizada em Les Halles, zona central de Paris, que integra uma grande estação de metrô, um 

shopping center e um centro cultural do porte do Beaubourg, sugerindo ser esse um bom caminho a ser seguido. 

Esse documento, segundo declaração de Waldeck Ornellas, secretário estadual de planejamento na gestão de 

Antonio Carlos Magalhães – que se elegeu governador nas eleições de 1990 –, vai ser plenamente apropriado pela 

nova equipe de governo, bem como vai guiar a sua ação em várias iniciativas, particularmente no que diz respeito 

ao trabalho a ser desenvolvido sobre o centro antigo de Salvador”, FERNANDES, Ana. Grandes projetos urbanos: o 

que se pode aprender com a experiência brasileira? Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador 

(Bahia, Brasil), 2006, p.13. 
108 As três estratégias são identificadas por Fernandes (2006) no documento “Grandes projetos urbanos: o que se 

pode aprender com a experiência brasileira? Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador (Bahia, 

Brasil), 2006, p.13. 



 77 

 

Mapa 6 

 

Para Fernandes, 

O Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador [...], concebido em 7 

etapas, visava realizar uma intervenção de monta no coração do centro antigo, 

abrangendo cerca de 12 hectares – justamente a área mais degradada e a que 

continha maior número de exemplares de arquitetura colonial e barroca –, e que 

transformasse de forma drástica os moldes e as características do processo de 

reprodução da área, recuperando-a e reinserindo-a numa dinâmica mais 

condizente com a nova lógica de preponderância do turismo na condução do 

desenvolvimento da cidade (FERNANDES: 2006, p.5). 

Cabe ressaltar que esse projeto foi concebido após a aprovação da Constituição 

de 1988, que introduziu, nos artigos 215 e 216, uma nova concepção de proteção 

ao patrimônio cultural muito mais ampla do que a contida no Decreto-Lei n.º 25/37. 

A mudança de concepção incluiu, na categoria de patrimônio cultural, 

determinadas práticas sociais antes relegadas ao esquecimento. Conforme Araújo, 

“a cidade passa a ser, no direito objetivo, expressamente considerada, não 

somente sob seus aspectos físicos, mas também como local dos espaços e tempos 

vividos, onde o indivíduo deve sempre se reconhecer” (ARAÚJO: 2002, p.44).   

Esses artigos reafirmam as ações de proteção ao patrimônio cultural, princípios 

constitucionais fundamentais, tais como a cidadania e a dignidade da pessoa, bem 
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como a memória popular, que não pode ser analisada apenas do ponto de vista 

do monumental e da excepcionalidade.  

Desconsiderando completamente esses princípios, o programa de recuperação 

transformou de forma autoritária e excludente o uso de aproximadamente 443 

imóveis, implantou e complementou redes de infraestrutura, executou três 

estacionamentos, nove monumentos tombados foram restaurados e seis praças 

agenciadas. Segundo Wipfli, “no período de sete anos foram realizadas 6 etapas de 

intervenção (a 6ª etapa ainda não foi concluída), sendo investidos nesse período 
cerca de R$ 92 milhões”109 (WIPFLI: 2001, p.174). 

 

Quadro 3  - Etapas de execução do Programa de Recuperação   

do Centro Histórico de Salvador   

Etapas Atividades previstas 

Primeira  

89 imóveis em quatro quarteirões localizados na 

rua Gregório de Matos.    

Substituição de função dos imóveis: de 

residencial para usos voltados ao turismo. 

Execução de três praças internas a quadras 

direcionadas para atividades culturais, além da 

construção de um estacionamento com 66 

vagas. 

Segunda 

47 imóveis em dois quarteirões, situados entre as 

ruas do Carmo e do Passo. 

Escola de Artes, Danças, albergues e pousadas, 

ateliê com moradia de artista, habitação... 

Terceira 

58 imóveis distribuídos em três quarteirões na 

área do antigo Maciel e da Igreja São Miguel. 

 

Construção de um estacionamento com 500 

vagas, antiguidades, boutiques, lojas, livrarias. 

Quarta 

Restauração de 183 imóveis em oito quarteirões 

localizados na área do Terreiro de Jesus e 

Cruzeiro de São Francisco. 

Joalherias de grifes, um estacionamento com 

capacidade para abrigar 450 automóveis. 

Quinta 

48 imoveis em dois quarteirões na área da Praça 

da Sé 

Habitação, hotéis e pousadas.  

Sexta 

83 imóveis dispersos em diversos quarteirões. 

Rua do Passo, entre Santo Antônio-Carmo e 

Pelourinho, Dois de Julho, entre outros.  

Recuperação da fachada do Cinema Excelsior 

e reforma da Praça da Sé.     

Habitação, serviço e comércio. 
Foi construído o Quarteirão Cultural englobando: a 

Praça ACM – Artes, Cultura e Memória –, que articula 

os acessos ao Espaço do Autor Baiano, ao Cine XIV, 

ao Theatro XVIII, ao TemPostal e ao Centro de 

Referência Cultural da Bahia, o qual abriga o cinema 

180°. Além disso, foi construída a Praça do Reggae. 

A 6ª etapa até 2011 não foi concluída110. 

Sétima  

76 imóveis, sete monumentos, um 

estacionamento, circunscrito em 13 quarteirões. 

Prevê o uso misto: habitação, comércio e 

serviço. Em execução desde 2002.   

Fonte: BOMFIM(2007), GOTTSCHAL & SANTANA(2006) e FERNANDES (2006) 

                                                 
109 WIPFLI, Mônica. Intervenções Urbanas em Centros Históricos Estudo de Caso: Cidade de Salvador. Dissertação de 

mestrado apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2001, p.174 

110 Relatório elaborado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC, SUB-Gerência de Obras, SUOB 

esclarece que foram recuperados 18 imóveis na 6ª etapa, 26/03/2007, p. 4.  
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Sant’Anna identificou três fases no desenvolvimento do programa de Recuperação 

do Centro Histórico de Salvador: 

2.3.1  A Primeira fase: da 1ª à 4ª etapa 

A primeira fase, identificada entre 1992 a 1995, corresponde à execução de quatro 

etapas iniciais. Nesse período adotou-se a concepção de shopping a céu aberto 

na lógica de que essa ação viesse redinamizar o centro antigo. Nessa fase o 

objetivo era o de transformar o Pelourinho em um Centro Cultural e Turístico, e a 

estratégia de Marketing ocupava lugar central na implementação do projeto. 

Essas intervenções desconsideraram o significado original do patrimônio ambiental 

urbano, promovendo a banalização da cultura, mediante a construção de 

autênticos cenários/espetáculos. Para Otília Arantes seria a animação sem frase, a 

cultura da cidade despida de seu conteúdo e transformada em pura imagem. Tais 

intervenções superficiais consideraram somente os aspectos estruturais e estéticos 

do espaço urbano, conduzindo à perda de vitalidade social da área. 

Semelhante à análise de Arantes (2000), o Pelourinho foi convertido em um cenário 

urbano, que sustentava a política do governo apoiada no turismo e no “culturalismo 

de mercado”. (ARANTES:2000, p.16). O governo tinha como pressuposto alterar o 

perfil sociocultural do centro antigo. Para isso, o programa articulou uma política 

combinando consumo, lazer e cultura, em um ambiente histórico único, visando à 

substituição dos habitantes e estimulando a frequentação de turistas e 

consumidores de classe média superior. 

É através de uma ação concentrada, concebida por práticas autoritárias e 

excludentes, que o governo estadual recupera nessas etapas 356 imóveis e expulsa 

da área 1.977 famílias. Executada  rapidamente, “a primeira etapa foi inaugurada 

em março de 1993 e a terceira e quarta etapas, um ano depois, sempre no dia do 
aniversário da cidade”111, culminando em uma grande festa, conferindo visibilidade 

e autopromoção do governo. 

As novas atividades implantadas foram subsidiadas pelo Estado, com aluguéis 

reduzidos e programação cultural gratuita. O Programa Pelourinho Dia e Noite, 

criado em 1994, foi  uma tentativa de manter a frequência durante todo o ano 

através de eventos e shows. Entre 1994 a 2000, o governo aportou cerca de 
R$11.600.000,00 (onze milhões e seiscentos mil reais) em animação cultural112. 

Identificamos, nessa prática, uma situação semelhante ao questionamento de 

Harvey: o poder público executa a recuperação dos imóveis e a iniciativa privada 

fica com os lucros dos investimentos. 

2.3.2  A Segunda fase: da 5ª à  6ª etapa 

Conforme analisa Sant’Anna (2005), no período de 1996 a 1999, “o programa se 

dedicou à realização de estudos e avaliações em busca de alternativas de gestão 

e funcionamento. O ritmo da intervenção tornou-se mais lento, desenvolvendo-se 

nessa fase apenas a 5ª etapa, correspondente à área da Praça da Sé, e parte da 

6ª etapa, correspondente ao chamado Quarteirão Cultural. Realizada com recurso 

do PRODETUR, atendeu às exigências do BID, que obrigou a realização de estudos 

                                                 
111 Fernandes, Ana. Grandes projetos urbanos: o que se pode aprender com a experiência brasileira? Programa de 

Recuperação do Centro Histórico de Salvador (Bahia, Brasil), 2006, p.18. 
112 Informações disponíveis no relatório do Seminário internacional – IV encontro SIRCHAL, Análise do caso Salvador, 

Requalificação, Revitalização e Sustentabilidade dos Centros Históricos: um projeto urbano, 29 de maio a 2 de junho 

de 2000, Salvador, Bahia/Brasil. 
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de viabilidade, de impactos e o desenvolvimento de projetos executivos” 

(SANT’ANNA: 2005, p.79). 

Segundo Fernandes, 

embora o uso habitacional continue marginal na implementação dessas etapas, já se 

cogita a sua inclusão – para segmentos bem determinados – na continuidade do 

programa, dados os limites que a concepção de shopping a céu aberto já começa a 

demonstrar. O espaço terciário continua, no entanto, absolutamente preponderante 

(FERNANDES:2006, p.19).  

Nessas etapas, assim como nas anteriores, foram removidas de forma autoritária 174 
famílias, sendo 94 na 5ª etapa e 82 na 6ª113. Assim como na primeira fase, observa-se 

que a maior parte da população residente estava vinculada à atividade do 

mercado informal e possuía baixo nível de renda. 

Em todas as etapas desse projeto, pode-se perceber a transformação do centro 

histórico como objeto de consumo, substituindo  e/ou introduzindo novas funções, o 

que pressupõe a refuncionalização das relações sociais que ali subsistem.  

Segundo Nobre,  

após a recuperação e restauro dos imóveis da região do Pelourinho, estabeleceram-

se atividades e usos relacionados ao turismo e ao entretenimento que impactaram na 

transformação da apropriação e consumo do espaço urbano, sendo a maioria dos 

imóveis convertida para o uso comercial e de serviços (91%), enquanto apenas 9% 

deles permaneceram como uso residencial (NOBRE: 2003, p. 07-09). 

As intervenções realizadas nesse programa evidenciam a aplicação do conceito 

de renovação urbana: descaracterização do miolo das quadras para dar lugar as 

praças, destruição dos quintais e dos anexos às edificações - modificação do 

ambiente construído herdado - substituição de usos e expulsão da população 

residente. 

O processo de Recuperação do Centro Histórico de Salvador foi pensado e 

executado de acordo com um tipo de urbanismo excludente, que privilegia as 

intervenções-cenários voltadas ao turismo em detrimento à manutenção dos 

moradores tradicionais. De acordo com essa lógica, ARANTES (2000) destaca que o 

uso da imagem e da cultura tem sido um elemento central nos projetos de 

renovação que se utilizam de uma arquitetura-espetáculo para recriar cenários. 

Tanto para Braga (2008) como para Choay (2001), a transformação desses espaços, 

que criam uma embalagem em torno do patrimônio cultural, em bem de consumo 

exclui não só as populações locais, mas também as atividades tradicionais e 

cotidianas. 

Como consequência dessas intervenções que privilegiaram o despovoamento, 

particularmente da população mais pobre e vulnerável, o projeto de recuperação 

transformou o Pelourinho em uma área estritamente voltada ao comércio e aos 

serviços direcionados ao turismo e à indústria cultural. De acordo com Vainer,  

o resultado desse processo seria a produção de uma cidade desigual, com a expulsão 

da população pobre das regiões revitalizadas em prol de interesses econômicos das 

elites, que se beneficiariam. Nessa visão, a cultura torna-se apenas um captador de 

investimentos, uma mercadoria em torno da qual se formula (importa-se) um consenso 

                                                 
113 Informações disponíveis em WIPFLI, Mônica. Intervenções Urbanas em Centros Históricos Estudo de Caso: Cidade 

de Salvador. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo, 2001, p.250 e 251. 
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sobre o que deve ser a cidade, financiado pelo capital privado e internacional 

(VAINER:2002, s/n).  

2.3.3  A Terceira fase: 7ª etapa 

As mudanças mais significativas foram introduzidas a partir de 1999, na 7ª etapa, 

com a reutilização do uso misto e habitacional considerado como um dos 

elementos âncora do projeto. Essa etapa mobiliza recursos estaduais, federais e do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, através do Programa 
Monumenta114, deixando, dessa forma, de ser uma intervenção comandada 

exclusivamente pelo governo estadual. Para viabilizar esses recursos, o governo 

estadual deveria demonstrar a sustentabilidade financeira da intervenção e criar 

um fundo para manutenção, o FUNDOCENTRO – item obrigatório em todas as 

ações do Monumenta.  

As alterações introduzidas pelo governo estadual não decorreram, no entanto, de 

mudanças de concepção em relação ao programa de recuperação do centro 

histórico de Salvador. Elas foram inseridas em função de exigências para o acesso 

aos recursos do Programa Monumenta e devido às críticas ao esgotamento de um 

modelo aplicado nas etapas anteriores, que não consegue manter-se sem aporte 

contínuo de recursos estaduais. Acrescente-se a isso a necessidade de reintroduzir a 

função residencial visando ao uso permanente e contínuo da área. 

O esgotamento desse modelo é evidenciado no Seminário Internacional - IV 
Encontro SIRCHAL115 intitulado “Requalificação, Revitalização e Sustentabilidade dos 

Centros Históricos: um projeto urbano - análise do caso de Salvador, promovido 

pela Prefeitura (2000), com a participação de representantes do BID, do Ministério 

da Cultura do Brasil e da França, do IPHAN, Caixa Econômica Federal, IPAC, 
CONDER, entre outros116. 

Na intervenção do programa de recuperação do Centro Histórico o turismo cultural 

passou de meta principal a função quase exclusiva da área, deslocando moradores e 

atividades tradicionais. Porém o turismo, como atividade em grande parte sazonal, 

                                                 
114 Iremos tratar o Programa Monumenta mais à  frente. 

115 O Seminário Internacional para a Revitalização de Centros Históricos na América Latina e Caribe - SIRCHAL 

organiza-se através de uma rede para a reabilitação de centros históricos da América Latina e Caribe, patrocinado 

pelo Governo Frances, pelo BID e pela UNESCO, entre outras instituições. Com envolvimento dos governos locais, os 

ateliês SIRCHAL têm sido realizados em cidades brasileiras, (...) visando à definição de programa de ações 

integradas para a conservação do patrimônio nas cidades em estudo. Já foram realizados ateliês em São Luís, 

Salvador e Pirenópolis (iniciativas das instituições locais); sob a coordenação da CAIXA foram realizados ateliês em 

cidades pequenas e médias do Estado de Minas Gerais, que contaram, também, com a participação de técnicos 

do MinC e BNDES. Informações disponibilizadas em 2001 no site  

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/infra_estrutura_setor_publico/prsh/saib

a_mais.asp, acessado no dia 17/03/2011. 

116 Participantes desse Seminário: Governo da Bahia (Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia, Secretaria 

de Cultura e Turismo, CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC, Superintendência de apoio ao desenvolvimento científico e 

tecnológico), Prefeitura de Salvador (SEPLAM - Secretaria Municipal do Planejamento, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico), Caixa Econômica Federal, UNESCO, Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, 

Union Internationale des Architectes- UIA, Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère de l'Equipement, 

des Transports et du Logement, Association Française d'Action Artistique - Ministère des Affaires Etrangères-AFAA. O 

encontro foi organizado por Léo Orellana, Coordenador do Programa SIRCHAL (Programa para a Revitalização dos 

Centros Históricos das Cidades da América Latina e do Caribe), a convite da SEPLAM; relatório disponível no site 

www.archi.fr/SIRCHAL/seminair/.../DIAGeixo1.htm, acessado em 17/03/2011. 

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/infra_estrutura_setor_publico/prsh/saiba_mais.asp
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/infra_estrutura_setor_publico/prsh/saiba_mais.asp
http://www.archi.fr/SIRCHAL/seminair/.../DIAGeixo1.htm
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não sustenta uma área tão extensa como o Centro Histórico onde se situam 2.982 

imóveis (PREFEITURA:2000, p.11). 

No seminário, enfatizou-se que dentre os imóveis recuperados nas diversas etapas, 

34,60% de suas unidades imobiliárias permaneciam ociosas em 2000. Ressaltou-se a 

necessidade de reintrodução da função residencial. 

A cidade histórica sempre foi polifuncional, o que lhe confere um caráter próprio e lhe 

dá uma grande estabilidade socioeconômica. A reintrodução de uma população fixa 

e de serviços correlatos no centro histórico possibilitará uma economia local  mais 

consistente e menos dependente de fatores externos. Não se deve excluir o comércio 

de proximidade e a atividade produtiva não poluente, como são as confecções e 

ateliês de cooperativas artesanais, que poderão absorver grande número de 

trabalhadores informais. Essas atividades poderão conviver no mesmo quarteirão com 
serviços modernos, o chamado terciário superior, e produtores culturais diversos117.  

 

 

 Quadro 4 – Rentabilidade proposta para o CHS 

Problemas Ações Resultados a serem 

alcançados 
Baixa valorização imobiliária do 

CHS e de seu entorno, em 

confronto com as demais áreas 

da cidade. 

Promover a valorização 

imobiliária da área do CHS 

através da ampliação da 

acessibilidade (transporte: 

Metrô, VLT, Coletivos, 

Ascensores) e infraestrutura. 

 

Publicidade local e 

internacional 

O CHS ganhou uma boa 

valorização imobiliária a ponto 

de competir com igualdade 

com as demais áreas da 

cidade do Salvador. 

 

O CHS é competitivo em termos 

de acessibilidade com as 

demais áreas de Salvador 

Classes sociais de maior poder 

aquisitivo não frequentam 

regularmente o CH. 

 

Resistência das classes mais 

altas em frequentarem o CHS. 

Criar eventos e atrativos para as 

classes de renda mais alta de 

Salvador, no CHS. 

 

Promover o CHS em todas as 

camadas da população de 

Salvador. 

É nobre em Salvador frequentar 

o CHS 

   

Estabelecimentos de melhor 

nível só têm clientela que 

garante sua sustentação entre 

os meses de novembro a março 

Promoção dos 

estabelecimentos de melhor 

nível em camadas de mais alta 

renda em Salvador 

Os estabelecimentos de alto 

nível no CHS funcionam 

regularmente e fazem sucesso 

em Salvador 

Custo de manutenção acima 

do retorno 

Atrair atividades de alta 

rentabilidade, capazes de 

responder pelos altos custos do 

restauro 

O retorno das atividades no CHS 

cobrem os custos de sua 

manutenção 

Falta de um agressivo projeto 

de Marketing 

Criação, apoio e divulgação 

das oportunidades de negócios 

no CHS 

O marketing do CHS foi um 

sucesso. O CHS atingiu a sua 

autosustentabilidade 

Ampla divulgação das atrações Programa publicitário com 

esquema de shopping 

O que ocorre no CHS é sempre 

uma badalação na cidade do 

Salvador 

   

Fonte: SIRCHAL, 2000 – Elaborado no IV Encontro SIRCHAL 

 

                                                 
117 Informação disponível no site www.archi.fr/SIRCHAL/seminair/.../DIAGeixo1.htm, acessado em 17/03/2011.  

 

http://www.archi.fr/SIRCHAL/seminair/.../DIAGeixo1.htm
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Dentre vários temas debatidos nesse Seminário Internacional - IV Encontro SIRCHAL, 

coordenado em 2000 por Léo Orellana, destacam-se as recomendações contidas 

no quadro de rentabilidade visando obter retorno econômico direto com a 

reabilitação do patrimônio. Esse seminário que antecede a 7ª Etapa apresenta os 

problemas das etapas anteriores e propõe ações e resultados a serem alcançados 

em relação à iniciativa privada. Ressalta a não existência de uma parceria real entre 

o poder público e o setor privado, e sugere a construção de acordos entre essas 
duas esferas na recuperação do centro118. A avaliação sobre rentabilidade 

imobiliária e sobre as atividades do centro demonstram novamente o caráter seletivo 

que se pretendia atribuir ao centro antigo, na lógica de atrair visitantes e usuários 
solventes119. 

Embora a sétima etapa do programa de Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador indicasse a inserção da diversidade de uso e a inclusão do uso habitacional, 

isso se faz dentro da lógica descrita por Vainer, como veremos mais à frente. Em 2002, 

o governo estadual e o Ministério da Cultura assinaram o convênio de Recuperação 

da 7ª Etapa do Centro Histórico de Salvador. Nesse mesmo ano, em oposição às 

ações de expulsão da população, a Associação de Moradores e Amigos do Centro 

Histórico - AMACH - solicitou a intervenção do Ministério Público nas ações de 

violação do direito à moradia,  promovidas pelo governo estadual. A Associação 

teve, a partir de 2003, com a mudança do governo federal, um forte aliado para 

reverter esse processo, porém o embate entre a Associação e o governo do Estado 

se estendeu até junho de 2005. Retomaremos a sétima etapa do programa de 

Recuperação do Centro Histórico de Salvador no capítulo 03, no qual ela é objeto de 

análise detalhado. 

 

2.4  O Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador 

(2007-2010) 

2.4.1  Antecedentes 

O modelo de desenvolvimento que orientou o crescimento dos grandes centros 

urbanos do país nas últimas décadas tem se pautado na expansão horizontal da 

cidade. Esse processo gera periferias pobres e subequipadas, ao mesmo tempo em 

que define eixos de expansão das classes média e abastada, deslocando as 

centralidades de seus sítios originais para novos espaços. Os resultados desse 

processo têm sido o abandono e a degradação dos centros tradicionais. 

Para o conjunto da cidade, esse processo tem apresentado efeitos perversos que se 

revelam, tanto na enorme quantidade de recursos necessários para continuamente 

equipar áreas distantes, como na subutilização de áreas já dotadas de 

infraestrutura e equipamentos urbanos. Por outro lado, as áreas centrais e 

consolidadas da cidade sofrem processo de esvaziamento de atividades e evasão 

populacional. 

                                                 
118 Seminário Internacional - IV Encontro SIRCHAL intitulado “Requalificação, Revitalização e Sustentabilidade dos 

Centros Históricos: um projeto urbano - análise do caso de Salvador, promovido pela prefeitura municipal de 

Salvador, de 29 de maio a 2 de junho de 2000, Salvador, p. 20. 
119 Embora com uma visão voltada para os interesses do mercado como se observa no quadro de rentabilidade, 

curiosamente Léo Orellana, após 8 anos, é contratado pela UNESCO, SECULT/ERCAS para coordenar o processo de 

planejamento estratégico do Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador. 
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O efeito mais perverso dessa subutilização se revela no paradoxo dos números que 
compõem nosso déficit habitacional. Enquanto 7,2 milhões(2005)120 de famílias não 

têm acesso à moradia, existem no país 7,3 milhões(2007)121 de domicílios urbanos 

vagos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2007, mais 

de 84% das unidades vagas no país estão em condições de serem ocupadas e 

devem constituir-se, basicamente, em estoque do mercado imobiliário. Mais de 

73% delas estão localizadas em áreas urbanas, das quais 36,6% nas regiões 

metropolitanas. Um fator que se destaca na tabela 1  é o grande montante dos 

domicílios vagos e fechados. A tabela mostra que há 98.326 domicílios ociosos em 

Salvador, quantidade quase equivalemente às necessidades habitacionais, dessa 
cidade

122
. 

 

Tabela 1 

Municípios Brasileiros com maior número de Domicílios Ociosos 

Município 

Total de 

domicílios 

recenseados 

Total de 

vagos+fechados 

% sobre o 

estoque total 

São Paulo (SP) 3.554.820 515.030 14,5 

Rio de Janeiro (RJ) 2.129.131 266.074 12,5 

Salvador (BA) 768.010 98.326 12,8 

Belo Horizonte (MG) 735.280 91.983 12,5 

Fortaleza (CE) 617.881 81.930 13,3 

Brasília (DF) 631.191 72.404 11,5 

Curitiba (PR)t 542.310 58.880 10,9 

Manaus (AM) 386.511 51.988 13,5 

Porto Alegre (RS) 503.536 46.214 9,2 

Fonte: PNAD/2007 - Elaboração Ministério das Cidades, Secretaria de Programas Urbanos/2008 

Visando à recuperação do patrimônio urbano, à reapropriação pelos cidadãos de 

áreas centrais já consolidadas e procurando colaborar com os governos locais no 

enfrentamento do déficit habitacional, o Ministério das Cidades criou, junto ao 

Conselho das Cidades, o Programa Nacional de Reabilitação de Áreas Urbanas 

Centrais- PRAUC (2003)123. 

As principais diretrizes introduzidas no Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas 

Centrais – PRAUC são:  

 “Contribuir para a redução do déficit habitacional por meio da ocupação dos 

vazios urbanos e da recuperação do acervo edificado; 

                                                 
120 7,2 milhões – déficit habitacional – Fundação João Pinheiro, 2005.  

121 5,3 milhões – número de domicílios vagos e fechados em áreas urbanas - Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios - PNAD 2007. 

122 Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, Fundação João Pinheiro e o Programa das Nações 

Unidades para o Desenvolvimento (Pnud), “ Déficit habitacional no Brasil 2007”, p. 14. 

123 O Programa Nacional de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais- PRAUC foi criado no final de 2003, tendo a 

primeira dotação orçamentária em 2004, informação disponibilizada em 15/03/2011 pela coordenadora desse 

programa, Margareth Matiko Uemura, no período de 2003 a 2006.  
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 Promover melhoria da urbanidade para habitantes e usuários das áreas centrais; 

 Estimular a diversidade de ocupação e a complementaridade de usos e funções; 

 Reforçar as funções econômicas e os pequenos negócios; 

 Contribuir para o cumprimento da função social da propriedade, por meio da 

aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade; 

  Estimular a criação de instrumentos complementares que disponibilizem o 

estoque imobiliário ocioso e que estabeleçam mecanismos de regulação sobre a 

valorização imobiliária advinda dos investimentos públicos na reabilitação 

urbana; 

 Ampliar o acesso à moradia com diversidade social; 

 Incentivar a permanência e inclusão social da população de baixa renda que 

reside ou trabalha na região, por meio da gestão de ações de melhoria das 

condições de acesso à moradia, ao trabalho e aos serviços públicos; 

 Articular investimentos públicos/privados; 

 Estimular a gestão integrada, participativa e continuada; 

 Estimular Acordos/Convênios que garantam a ação e o compromisso público de 

longo prazo e o reforço de pactos federativos; 

 Promover e apoiar a integração das ações públicas municipais através de planos 

de gestão para reabilitação das áreas centrais; 

 Preservar o meio ambiente urbano, natural e construído, valorizando o patrimônio 

e a paisagem urbana; 

 Assegurar a participação da sociedade nas decisões, acompanhamento e 

controle dos projetos de reabilitação, por meio da gestão democrática e 

compartilhada; 

 Buscar consolidar a cultura da reabilitação urbana e edilícia nas áreas urbanas 

centrais em oposição à cultura dominante da construção nova, da periferização 

e expansão horizontal das cidades brasileiras”. (Ministério das Cidades: 2005, p.12) 

Para viabilizar as diretrizes da política de reabilitação de áreas urbanas centrais – 

PRAUC, em 2005 o Ministério das Cidades construiu, junto aos três níveis de governo, 

uma Agenda Estratégica para iniciar a implantação do PRAUC na direção 

apontada pela Constituição de 1988 e pelo Estatuto das Cidades. A Agenda 

Estratégica do PRCAU teve início nos municípios-sede das Regiões Metropolitanas: 

São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Recife, Belém, João Pessoa, Natal, 

São Luís, Vitória. 

A proposta de elaboração do Plano de Reabilitação do Centro de Salvador 

começou a ser debatida junto aos representantes dos três níveis de governo, em 

2005, no âmbito da construção da Agenda Estratégica do PRAUC. As primeiras 

questões e orientações foram trabalhadas nas “Oficinas sobre a Área Central”124, 

organizadas pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica Federal. 

                                                 
124 Participantes das Oficinas realizadas em julho e setembro de 2005, na cidade de Salvador. Representantes: 

Governo Federal (Ministério da Cultura, IPHAN, CAIXA/GEURB e PNUD; Prefeitura Municipal de Salvador (SEPLAM, 

SEHAB, STU/Escritório de Reabilitação do Comércio; do Governo do Estado da Bahia (SEDUR,SEPLAN, CONDER); 

IPAC; UFBA; Caixa Econômica Federal – Salvador; Organismos internacionais (BID e Cooperação Francesa). 
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Destacamos algumas orientações formuladas a partir dessas Oficinas125:   

A necessidade de coerência entre as ações do Município e delas com os objetivos 

do Estatuto da Cidade – (...) a questão social deve ser abordada de maneira 

explícita no Plano.(...) Não é demais lembrar que as intervenções na área central de 

Salvador são operações delicadas, pois atingem tecidos sociais frágeis, envolvendo 

atividades e pessoas que sobrevivem no centro exatamente porque a área estava 

desprezada pelo mercado e por faixas de maior renda. Nesse sentido, todas as 

propostas de intervenção (obras, melhorias, incentivos fiscais) deveriam merecer 

uma análise de impacto social, inclusive para prever medidas que o minimizem. Por 

outro lado, essa definição é fundamental para justificar a inclusão – no Plano Diretor - 

de instrumentos urbanísticos que ajudem a viabilizar as intervenções e os objetivos 

pretendidos.  

Outra questão fundamental para garantir viabilidade e sustentabilidade do Plano é a 

adesão e participação da sociedade civil. É importante chamar os conselhos 

existentes e/ou formar um Fórum onde se discutam objetivos, prioridades e controle 

das ações urbanísticas e culturais (SILVA:2005, p. 8). 

Em relação à viabilidade do uso habitacional – foi alertado 

se o poder público deseja realmente que o uso residencial diversificado esteja 

presente no processo de reabilitação do centro de Salvador, precisará definir uma 

Política, contendo previsão de recursos para investimento e subsídios, instrumentos e 

estratégias para obtenção de terrenos e prédios, assim como definir os papéis dos 

agentes públicos, associativos e privados. Caso contrário, só ocorrerão as 

intervenções imobiliárias de interesse direto do mercado, no ritmo ditado por ele 

(SILVA:2005, p. 9). 

Sobre a questão fundiária (obtenção de imóveis), foi ressaltado: 

A necessidade de o município pensar em mecanismos e estruturas administrativas 

que permitam uma gestão mais eficiente dos processos de obtenção e transferência 

de imóveis. Isso facilitaria inclusive a utilização dos novos instrumentos do Estatuto da 

Cidade (preempção, ZEIS, entre outros) e sua articulação com os instrumentos 

tradicionais (desapropriação, requisição, permutas, cobranças judiciais por dívidas, 

etc.). Essa mesma instância administrativa poderia estar capacitada para definir o 

melhor aproveitamento econômico dos imóveis, considerando os diferentes tipos de 

uso e demandas. (SILVA:2005, p.9) 

Em relação ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

É fundamental que alguns dos instrumentos voltados à função social da propriedade 

sejam definidos para a área central, de modo coerente com as características urbanas 

e de mercado atuais.    

Silva, consultora do Ministério das Cidades, enfatiza também a necessidade de 

definição do limite preciso do Plano de Reabilitação, para definir a aplicação dos 

instrumentos urbanísticos e tributários no Plano Diretor ou fora dele. Além disso, o 

                                                 
125 SILVA, Helena M. Menna Barreto. “Agenda de Estratégia da Cidade de Salvador”, Ministério das Cidades, 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento – PNUD, Produto 4.1 (parte 1), Brasília, 2005. 
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limite é também referência para definir perímetros para análise de impactos 

ambientais e sociais das intervenções.  

Além disso, Silva traz para o debate reflexões sobre a relação do Centro de 

Salvador com a península de Itapagipe. Na análise de Silva, Itapagipe, embora não 

seja centro, será afetada por um projeto de reabilitação próprio e em 

consequência da reabilitação do Comércio. Entre outros aspectos, faz-se 

necessário um plano habitacional que, permitindo outras faixas, garanta 

permanência da população de baixa renda. Caso contrário, o risco de 

gentrificação será forte, com efeitos na cidade e em suas áreas precárias.   

 Participar da definição de plano integrado (...) para a península de Itapagipe (ver 

detalhes no item seguinte), área que se apresenta como boa oportunidade para 

uma política de melhoria e repovoamento diversificado, assim como para geração 

de trabalho e renda em atividades ligadas ao turismo e outras; 

 Apoiar o Município na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, de 

modo que ele contenha todas as normas e instrumentos necessários ao 

desenvolvimento do programa de reabilitação da área central. Isso inclui diretrizes 

para a política tributária; 

 Promover a articulação entre órgãos federais que financiem ou apoiem grandes 

projetos nos centros históricos (BNDES, IPHAN, SPU), de modo que as cessões de terrenos 

e financiamentos sejam coerentes com os objetivos e diretrizes do Estatuto da Cidade; 

 Buscar soluções para as dificuldades legais relativas às intervenções de salvamento 

ou de aquisição de prédios tombados, envolvendo os programas Rememorar e PAR. 

É importante a troca de informações sobre medidas bem sucedidas nas diferentes 

cidades e o apoio jurídico para conhecer/divulgar jurisprudências, assim como 

propor aperfeiçoamento de legislação. 

Embora esse processo tenha sido fomentado pelo governo federal em 2005, somente 

após dois anos, na gestão do PT, o governo estadual assumiu o compromisso de elaborar 

um Plano de Reabilitação para o Centro de Salvador.   

2.4.2  A criação do ERCAS, uma nova referência espacial e a construção do 

Plano 

Em outubro de 2007, o governo estadual criou o Conselho Gestor do Centro Antigo de 
Salvador126, o Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador –ERCAS127, as 

                                                 

126 O Conselho Gestor do Centro Antigo de Salvador é composto pelos secretários de: Cultura (que preside o 

conselho e coordena todas as ações no centro antigo); de Desenvolvimento Urbano; de Turismo; de Promoção da 

Igualdade; da Segurança Pública. Informações contidas no decreto nº 10.478 de 02 de outubro de 2007. Nesse 

mesmo decreto, foram previstas quatro Câmaras Temáticas, coordenadas pelo Escritório de Referência. 

127 É possível perceber através do decreto nº 10.478, de 02 de outubro de 2007, artigo 6º, que o Escritório de 

Referência do Centro Antigo de Salvador assumiria a função de planejamento e gestão do centro antigo. “O 

Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador tem as seguintes atribuições: elaborar e implantar o Plano 

Estratégico de Gestão, de curto, médio e longo prazo; preparar a estrutura definitiva de governança do Centro 

Antigo de Salvador - CAS; gerir as atividades de reforma, recuperação e manutenção física do CAS; atuar na 

captação de recursos necessários à implementação das atividades, planos e projetos referentes ao CAS; atender e 

encaminhar as demandas locais; avaliar os planos e projetos em desenvolvimento no CAS; promover a conciliação 

das atividades de todas as instâncias de governo; estabelecer parcerias com órgãos ou entidades, públicas ou 

privadas, relativas às atribuições previstas neste Decreto; implementar as decisões emanadas do Conselho Gestor 

do Centro Antigo de Salvador; apresentar relatórios quadrimestrais acerca da situação e avaliação dos planos e 

projetos em desenvolvimento. Decreto nº 10.478 de 02 de outubro de 2007”. 
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Câmaras Técnicas e apresentou a área de abrangência do plano – o Centro Antigo de 

Salvador – correspondendo a área contígua à Área de Preservação Rigorosa, inserida 

na Lei Municipal n° 3.289/83. 

 

 

Mapa 7 

 
A nova referência espacial, a área do Centro Antigo incluiu em sua extensão 

territorial onze bairros da capital baiana como Centro, Barris, Tororó, Nazaré, Saúde, 

Barbalho, Macaúbas, parte do espigão da Liberdade, Santo Antônio e Comércio, 

além do Centro Histórico. A construção da justificativa da nova configuração 
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espacial partiu de uma reflexão de que o valor histórico vai além do conceito 

tradicional de Centro Histórico. Cardoso ressalta “que historicamente (...) o 

tombamento do Centro Histórico de Salvador gerou uma série de limitações 

construtivas e projetuais na área tombada que, associada à mudança de usos 

resultantes da transferência das instituições governamentais para outras áreas e da 

criação de novas zonas de comércio e residência, a nordeste do centro da cidade, 

implicou o seu esvaziamento e desvalorização imobiliária”.(CARDOSO:2009, p.63) 

 

A elaboração do Plano de Reabilitação Integrado, Participativo e Sustentável do 

Centro Antigo de Salvador alcançou o reconhecimento político em dezembro de 

2007, com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica, articulado pelo Ministério 

das Cidades, envolvendo os Ministérios da Cultura e Turismo, a Secretaria Especial 

de Portos da Presidência da República, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, o Estado da Bahia e o município.   

 

O Termo de Cooperação Técnica, fomentado desde 2005, reafirmou os princípios e 

objetivos da Política Nacional de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais – PRAUC e 

reforçou a elaboração do plano através de um processo participativo na 

construção e definição de diretrizes, projetos, ações e demarcação dos 

instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade. Dentre outras 

propostas, o Termo de Cooperação criou um Grupo Executivo, paritário, com 

representantes da União, Estado e Município.  

 

Dessa forma, organizou-se a estrutura institucional do Plano: com um “Grupo 

Executivo, com representantes das três esferas de Governo, um Conselho Gestor, 

com representantes de seis Secretarias do Estado da Bahia e com o Escritório de 

Referência do Centro Antigo de Salvador - ERCAS, unidade responsável pela 

construção do Plano”(GORDILHO-SOUZA:2009, p.8). 

 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, 

que difundiu na América Latina, durante os anos de 1970, o pensamento sobre a 

reabilitação de monumentos (na lógica de firmar o patrimônio como um recurso 

econômico), assinou com a Secretaria Estadual da Cultura, em 22 de abril de 2008, um 

convênio de Cooperação Técnica Internacional para a criação de uma estratégia de 

sustentabilidade econômica, física e social dos moradores que habitam o Centro Antigo. 

 

Todo o processo foi, e continua sendo orientado por estratégias de comunicação e 

marketing. Assim, conforme se observa no Programa de Recuperação do Centro 

Histórico a utilização do patrimônio como um instrumento promocional de grande 

força e de apelo político, o Plano de Reabilitação do Centro Antigo repete essa 

lógica, ainda que o discurso se apresente diferente. O Plano de Comunicação e 

Mídia elaborado para a Secretaria Estadual da Cultura e para o Escritório de 

Referência do Centro Antigo de Salvador contém:  

 
Marca, Encarte/Folder – Jornais, Folder – Parceria com Iniciativa Privada, Portal 

Internet, Interprograma TV – Semanal, Interprograma Rádio – Semanal, Mídia 

Nacional – Anúncio Jornal/Revista para convidar visitantes, Mídia Nacional – Anúncio 

Jornal/Revista para novos investidores, Maquete do Centro Antigo, Folheto 

Informativo, Exposição de Fotografia, Publicação da Experiência, Vídeo 

Documentário para TVs públicas e cinema, DVD com cópia do Vídeo Documentário 



 90 

para divulgação em escolas, universidades e outros, Painel Aeroporto Salvador, 
Mapas Ilustrados do Centro Antigo128 (SECULT/ERCAS: 2008, p.7)  

 

Para subsidiar a elaboração do Plano foram realizados estudos, pesquisas e análises 

que objetivaram, segundo Gordilho-Souza,  

 
traçar o diagnóstico do CAS nas dimensões econômica, social, cultural, urbanística e 

institucional, compreendendo os processos e tendências marcantes ali existentes, 

bem como suas potencialidades e conflitos. A consolidação de tais conhecimentos 

é essencial para o desenho das estratégias de sustentabilidade e para a definição 

de uma estrutura de governança para o Centro Antigo de Salvador - CAS. 

(GORDILHO-SOUZA:2009, p.8). 

 

O plano se desdobra em etapas: a primeira corresponde ao diagnóstico da área 

de intervenção. A segunda apresenta as estratégias e propostas do plano. A 

terceira, ainda em elaboração, apresentará e debaterá em 2011a proposta da 

estrutura de governança, um plano operacional e um fundo de investimentos para 

o Centro Antigo.  

 

Segundo Beatriz Lima, coordenadora do ERCAS, o processo de participação dos 

diversos segmentos e instâncias governamentais em todos os níveis, foi assegurado 

através dos debates realizados nas Câmaras Temáticas.  

 
Nos quatro encontros (realizados entre 2009 a 2010), os diversos segmentos da 

sociedade avaliaram o andamento das ações desenvolvidas pelo Escritório de 

Referência e apresentaram novas propostas nas etapas de construção do Plano. 

Os trabalhos dos participantes foram conduzidos pelo especialista em 

revitalização de Centros Históricos, Léo Orellana, que aplica a metodologia 

Sirchal (Seminário Internacional para a Revitalização de Centros Históricos na 
América Latina e Caribe)129.  

 

É significativo perceber que o método utilizado pelo consultor Léo Orellana é 

inspirado em conceitos e técnicas do planejamento empresarial, o planejamento 

estratégico.  Na lógica do planejamento estratégico, o processo participativo é 

necessário para garantir a “articulação público-privada tanto na definição de 

objetivos e programas como na execução de linhas de ação, de projetos e na 

gestão de serviços”. Conforme Vainer, (...) privado aqui é, claramente, o interesse 

privado dos capitalistas - quer dizer participação direta dos capitalistas e 

empresários nos processos de decisão referentes ao planejamento e execução de 

políticas. No caso do Centro Antigo de Salvador, talvez fosse mais importante 

pensar em legitimações do que somente em interesse do capital. 

 

O processo de elaboração do plano foi desenvolvido através de uma participação 

extremamente controlada e dirigida, amparada em lógica de resultados, com uma 

estratégia de marketing que transforma cada ação do plano em um grande 

acontecimento, ainda que não traga uma mudança significativa de concepção e 

prática. A possibilidade de manifestação dos diversos representantes foi sempre 

muito restrita, com controle drástico nas plenárias, sobretudo no que se refere ao 

acesso e ao tempo de exposição de propostas, o que se contrapõe à concepção 

                                                 
128 A Empresa Capital Branding, contratada pela UNESCO/SECULT/ERCAS em 2008, elaborou o Plano de 

comunicação e mídia que conduziu a estratégia de marketing do Plano do Centro Antigo. 
129 Informação disponível no site www.pelourinho.ba.gov.br/plano-de-reabilitacao, acessado em 17/03/2011. 

 

http://www.pelourinho.ba.gov.br/plano-de-reabilitacao
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de participação - participar vai muito além do ato de estar presente. Participar 

significa tomar parte no processo, emitir opinião, concordar/discordar. Em um 

processo participativo, deve ocorrer o respeito às ideias de todos, e todas as 

contribuições devem ser valorizadas e voluntárias. Nesse sentido, a participação no 

processo do plano foi restrita, buscou encaixar os representantes dos segmentos nos 
limites de um modelo. Nesse caso, o do planejamento estratégico 130.  

 

Dentre os diversos estudos que subsidiaram a elaboração do plano, destacam-se os 
realizados por Gordilho-Souza131 e Queiroz132, porque permitem o diálogo com o 

nosso objeto de pesquisa. 

 

A análise realizada por Gordilho-Souza mostra que no Censo do IBGE/1991 a área 

CAS (645 ha) abrigava 86.740 habitantes, dos quais 11.949 eram habitantes do CHS 

(78 ha). Os dados do último censo do IBGE/2000 apontam que no CAS houve um 

decréscimo populacional de 8% (79.776 habitantes), e que o deslocamento das 

famílias foi mais intenso do CHS, com saída de 3,7 mil habitantes, cerca de 1/3 do 

número de 1991. De acordo com o censo de 2000, havia 25.110 domicílios 

ocupados no CAS, sendo 2.610 no CHS; somam-se a esses mais 4.409 domicílios não-

ocupados, inseridos no CAS. (GORDILHO-SOUZA: 2009, p.81).   

 

Gordilho-Souza ressalta que o  

 
levantamento de uso e ocupação do solo no CAS realizado em 2009 indica que 

do total de 16.687 registros, 10.935 correspondiam à função residência. Desse 

número 28% são edificações em condições de habitabilidade precária, 

construídas em ocupações informais nas encostas, vilas, cortiços, além das 

ocupações prediais dos movimentos de sem-teto. (GORDILHO-SOUZA: 2009, p.81).  

 

 

Gráfica 1  

 
Fonte: Gordilho-Souza, 2009 

 

                                                 
130 Concepção e o planejamento estratégico - concepção que toma a cidade aos fragmentos, comandada pela 

lógica empresarial neoliberal. (ARANTES, 2000: 5I) 

 
131 Gordilho realizou estudos de: caracterização físico-territorial e urbanística; caracterização qualitativa do 

ambiente construído (que se desdobrou em: a) Qualificação do uso institucional. b) Qualificação do estado de 

conservação do parque imobiliário. c) Levantamento das áreas informais e degradadas. d) Sistematização de 

informações censitárias – IBGE, 2000 e 1991.  
132 Queiroz realizou o Diagnóstico da Economia do Turismo no Centro Antigo de Salvador, julho de 2009. 
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Segundo Gordilho-Souza, as ocupações de sem–teto em todo o CAS somam 56 

edificações, (que abrigam pouco mais de mil famílias) e se concentram principalmente 

no entorno imediato do CHS, nas proximidades da Barroquinha e Saúde. (GORDILHO-

SOUZA: 2009, p.83). Essas ocupações são decorrentes, em grande parte, do processo de 

expulsão dos moradores das áreas de intervenção do programa de recuperação do 

centro histórico. Para a população pobre, a recuperação do Centro agravou as 

condições de moradia, já que a maioria, sem alternativa, teve que se abrigar, em 

condições extremamente precárias, em encostas e imóveis sem infraestrutura básica. 

 

No CAS existem 1.100 imóveis em estado de vacância, dentre os quais 466 se 

encontram em estado de arruinamento, 486 edificações estão fechadas, e 149 

lotes são baldios. (GORDILHO-SOUZA:2009, p.84). Gordilho-Souza aponta como 

perspectiva para esse estoque subutilizado a reciclagem desses imóveis, cuja 

capacidade de oferta é de cerca de 8,6 mil novas unidades habitacionais, no CAS, 

a serem destinados para diversas faixas de renda. “Esses resultados apontam não 

apenas a viabilidade de remanejamento de famílias em habitações de risco (2,7 mil 

novas unidades), como também a capacidade de absorver a população externa 

para novas edificações (5,3 mil unidades). Ressalta, ainda, que essa perspectiva 

significaria atrair para o centro antigo de Salvador cerca de 25 mil novos 

moradores, portanto um terço de sua população atual. (GORDILHO:SOUZA: 2009, 

p.97). 

 

Gordilho-Souza apresenta, também, um quadro de Intervenções previstas de 1999 a 

2009, para uso habitacional, nas diversas faixas de renda, inclusive habitação 

eventual de hotelaria, totalizando um investimento “de R$ 285 milhões, sendo cerca 

de R$ 150 milhões para produção de habitação social, correspondendo a um total 

próximo a de 2.900 mil novas unidades habitacionais para os níveis de renda até 6 

salários mínimos”.(GORDILHO-SOUZA: 2009, p.94). Na avaliação de Gordilho-Souza, 

“o levantamento de projetos recentes para o CAS, indica o incremento de várias 

iniciativas públicas e privadas, ainda que de forma descoordenada, direcionadas 

para a renovação desse espaço urbano”(...).(GORDILHO-SOUZA: 2009, p.94).  

 

Segundo Gordilho-Souza, ampliar o espaço de urbanidade para todos requer 

iniciativas desenvolvidas de formas  

 
devidamente compatibilizadas e potencializadas para atrair um multiuso para essa 

área central da cidade, que contemple a inserção habitacional, com pluralidade de 

níveis de rendas, além de atividades de apoio e usos correlatos, ligadas ao 

comércio, serviço e uso institucional, poderão trazer assim uma maior 

economicidade, agregação de valores sociais, materiais e simbólicos, fortalecendo 

a cultura da cidade e do CAS e, consequentemente, um maior interesse turístico por 

essa cidade. Contrariamente, o uso seletivo e privatizado de espaços públicos traz o 

risco da gentrificação, segregação e desagregação social. (GORDILHO-SOUZA: 2009, 

p.95). 

 

O trabalho realizado para subsidiar a elaboração do Plano, intitulado “Diagnóstico 

da Economia do Turismo no Centro Antigo de Salvador”, entre outras questões, 

mostra quais são as áreas de atração dos investidores privados. É possível perceber 

a participação da iniciativa privada intervindo na cidade como negócio e 

reforçando sua inserção no circuito dos centros urbanos e turísticos atrativos.    
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A riqueza potencial desse vasto patrimônio natural, cultural e histórico, tem sido 

ressaltada pela iniciativa privada e pelo poder público “como justificativa para 

ampliar a competitividade turística de Salvador” e para obter uma posição de 

destaque na hierarquia de cidades competitivas, em âmbito regional, nacional e 
internacional” 133. 

Esse potencial tem se traduzido em oportunidades para atrair ou justificar 

megaprojetos imobiliários para a cidade, segundo Queiroz “os investimentos 

privados programados para Salvador, nos próximos oito anos, investimentos na 

hotelaria e em espaços de eventos e convenções, são equivalentes a 312 milhões 

de dólares”(QUEIROZ: 2009, p.59 in SECULT/ERCAS). Desse total, o CAS responde por 
13,9%, atraindo investimentos de expressão134, como: 

O Hotel Hilton Salvador- Solar dos Azulejos, previsto para a área 

Contorno/Comércio, um dos destaques dentre os investimentos 
estrangeiros definidos para a Bahia135;  

O Hotel Design Salvador Bahia, um hotel-boutique que deverá ser 

instalado na Praça Castro Alves pela Prima Empreendimentos; 

O Casarão 28 Bed and Breakfast, situado na Travessa Vidal da Cunha, 

uma encosta com vista panorâmica para a Baía de Todos os Santos e 

para a Avenida Contorno. O casarão será reformado e transformado em 

um empreendimento de hospedagem; 

O TXAI Salvador Hotel e Residence engloba um luxuoso hotel da grife TXAI e 

duas unidades imobiliárias, o TXAI Residence e o TXAI Exclusive. Esses três novos 

empreendimentos estarão localizados próximo ao convento Santa Tereza no 

Bairro Dois de Julho, e entre a Av. Lafayete Coutinho e a Rua Visconde Mauá, 

próximo ao Contorno, com vista para a Baía de Todos os Santos; 

Cluster Santa Tereza136, empreendimento imobiliário promovido pelas 

empresas Eurofort Patrimonial e a RFM Participações, entre outros investidores 

estrangeiros e nacionais. Nos     15 ha delimitados em tecido urbano 

edificado, no bairro Dois de Julho, os empreendedores já adquiriram cerca 

de 50 imóveis. 

No Carmo/Santo Antônio Além do Carmo, está em desenvolvimento um 

empreendimento comercial, promovido pelo grupo empresarial LGR, 

“com larga experiência em investimentos em shopping centers [Iguatemi, 

                                                 
133 SECULT/ Escritório de Referência do Centro Antigo. Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador 

Diagnóstico da Economia do Turismo no Centro Antigo de Salvador, elaborado por LÚCIA AQUINO QUEIROZ, julho 

de 2009, p.19 e 106. 
134 O mapa 2  intitulado “Grandes Investimentos no CAS” elaborado pelo ERCAS em Fevereiro de 2010, ressalta os 

seguintes projetos público e privado: Hotel TXAI e Residence; Hotel Fasano(Hotel design Salvador Bahia); Hotel 

HILTON; LGR/Além do Carmo; Porto de Salvador; Mercado São Miguel; Feira de São Joaquim e a Via Expressa. 

SECULT/ Escritório de Referência do Centro Antigo. Publicação do Centro Antigo de Salvador: Plano de 

Reabilitação Participativo. Proposição 1, Fomente à Atividade Econômica do CAS, p. 281.  
135 A bandeira Hilton que irá operar o Hotel Salvador Solar dos Azulejos é de origem portuguesa, informação 

disponível no documento da SECULT/ Escritório de Referência do Centro Antigo. Plano de Reabilitação do Centro 

Antigo de Salvador Diagnóstico da Economia do Turismo no Centro Antigo de Salvador, elaborado por LÚCIA 

AQUINO QUEIROZ, julho de 2009. Embora o projeto tenha ocasionado mudança de gabarito na área do comércio 

no PDDU em 2008, nesse mesmo ano obteve o alvará de construção. Até agora as obras não foram iniciadas. 
136 Esse é um dos empreendimentos privados que será analisado. 
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Barra, entre outros]. O projeto Além do Carmo vem sendo idealizado 

como um shopping center a céu aberto, envolvendo a construção de 

empreendimentos comerciais em imóveis residenciais existentes nessa 
área”137. A empresa já adquiriu 35 imóveis138.   

 

Os empreendimentos privados - Cluster Santa Tereza e o LGR Santo Antônio Além do 

Carmo serão analisados no capítulo III, onde aprofundamos como se caracteriza e se 

estrutura a gentrificação nessas intervenções em curso.  

   

No Plano de Reabilitação 14 delinearam-se proposições a partir do entendimento de 

que “a reabilitação de áreas urbanas e sítios históricos só é possível considerando a 

inclusão social, a redução dos efeitos da gentrificação e a conservação dos valores 

socioculturais locais”. (SECULT/ERCAS: 2010, p. 276). O objetivo de ressaltar essa 

informação consiste em mostrar que existe, a princípio, um reconhecimento de que o 

fenômeno da gentrificação vem acontecendo no Centro Antigo de Salvador, ainda 

que de forma setorizada.    

 

Nesse sentido, é importante conhecer como as propostas respondem a essas questões. 

Segundo Lima (2010), as propostas foram construídas a partir de pesquisas e estudos 

desenvolvidos por consultores contratados pela UNESCO, envolvendo especialistas que 

realizaram diagnósticos e análise dos diferentes eixos: social, econômico, urbanístico, 

cultural e ambiental. Também contribuíram diversos segmentos que participaram das 

Câmaras Temáticas e do workshop internacional, que contou com 12 especialistas 

nacionais (Porto Alegre, Recife/Olinda, Rio de Janeiro e São Luís) e internacionais 

(Espanha, França, México e Chile) em revitalização de centros antigos. 

 

O workshop internacional foi muito divulgado como instrumento de marketing e, assim 

como a participação das Câmaras Temáticas, também foi restrito e fechado. O 

conteúdo do workshop - avaliação, proposta, bem como a sua contribuição para o 

plano de reabilitação do Centro Antigo de Salvador - não foi divulgado.   

 

Analisaremos como as propostas introduzidas no plano pretendem enfrentar os efeitos 

de gentrificação à medida que as novas intervenções urbanísticas públicas e privadas 

promovem a revalorização imobiliária, conduzindo ao processo de gentrificação. 

Entendemos que seria necessário analisar o conjunto das propostas para verificar como 

elas se complementam e enfrentam a perda de dinâmica urbana e a subutilização de 

equipamentos, do estoque edificado e de infraestruturas. No entanto, será analisado 

neste trabalho somente o Incentivo ao uso habitacional e institucional. No nosso 

entendimento, a compreensão da dinâmica do uso habitacional e de seus 

equipamentos (uso institucional) definem o perfil de população.  

 

Proposições apresentadas para o período de 2010 - 2014 (SECULT/ERCAS, 2010) 

 

 Fomento à Atividade Econômica; 

 Ampliação da competitividade das atividades econômicas; 

 Preservação da área da encosta do frontispício; 

 Incentivo ao uso habitacional e institucional; 

                                                 
137 UNESCO/SECULT/ Escritório de Referência do Centro Antigo. Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador, 

Diagnóstico da Economia do Turismo no Centro Antigo de Salvador, elaborado por LÚCIA AQUINO QUEIROZ, julho 

de 2009, p.116. 
138 Esse empreendimento privado também está inserido em nossa pesquisa. 

http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/incentivo-ao-uso-habitacional-e-institucional/
http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/fomento-a-atividade-economica-2/
http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/ampliacao-da-competitividade-das-atividas-economicas/
http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/preservacao-da-area-da-enconsta-do-frontispicio/
http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/incentivo-ao-uso-habitacional-e-institucional/
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 Dinamização do bairro do Comércio e revitalização da orla marítima; 

 Qualificação dos espaços culturais e monumentos; 

 Estruturação do turismo cultural; 

 Aprimoramento das ações e serviços de atenção à população vulnerável; 

 Otimização das condições ambientais; 

 Requalificação da infraestrutura; 

 Redução da insegurança no CAS; 

 Valorização do CAS, a partir da educação patrimonial; 

 Criação de um Centro de Referência da Cultura da Bahia; 

 Gerenciamento e implantação do Plano de Reabilitação. 

 

Destacam-se as propostas introduzidas no Plano que visam promover o adequado 

aproveitamento dos espaços urbanos, assegurar o repovoamento da área central e 

promover habitação para todos. Observa-se que o plano incluiu diretrizes, já 

contidas no próprio convênio de cooperação técnica, na política nacional de 

reabilitação e que são resultado de debates construídos no Conselho das Cidades.  

 

 "Promover a aplicação dos instrumentos jurídicos, urbanísticos e tributários, para 

garantir a apropriação social da valorização do solo urbano; 

 Promover a integração das ações do setor público, da iniciativa privada e da 

sociedade civil organizada para viabilizar os investimentos necessários; 

 Promover a inclusão social da população de baixa renda que reside ou trabalha na 

região, fortalecendo seus vínculos com o CAS; 

 Contribuir para a redução do déficit habitacional, por meio da ocupação dos 

imóveis fechados, em ruínas e lotes vazios, e incentivar a atração de novos 

contingentes populacionais de diversos segmentos sociais”. (SECULT/ERCAS, 2010, p. 

275) 

 

O plano apresenta um mapa com as intervenções privadas e públicas. Os projetos 

foram espacializados, porém não há proposta no sentido de promover a integração 

das ações do setor público, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada. 

Não existe nenhuma orientação urbanística ou instrumentos jurídicos de 

salvaguarda social indicados para os projetos em desenvolvimento ou que se 

pretende incentivar, com exceção de 6 áreas declaradas como Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS), que pré-existiam ao plano. Como se verá adiante, vários 

imóveis estão sendo adquiridos pela iniciativa privada, gerando um intenso 

processo de valorização imobiliária especulativa, e, mantendo-os desocupados, 

sem produzir a reabilitação, sem integração social; ao contrário, promove-se a 

expulsão da população.  

 

Dentre os 1.100 imóveis fechados e em ruínas, o plano propõe a construção de 

5.000 novas unidades habitacionais para famílias de renda média, 

preferencialmente com renda superior a 5 salários mínimos (SECULT/ERCAS:2010, 

p.295), porém o plano não mobiliza os instrumentos de indução à produção, 

previstos no Estatuto da Cidade. O plano não indica estratégias, não deixa claro se 

as 5.000 unidades habitacionais serão intervenções imobiliárias de interesse direto 

do mercado – já que a faixa de renda que se pretende atrair é considerada 

habitação de mercado. 

 

http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/dinamizacao-do-bairro-do-comercio-e-revitalizacao-da-orla-maritima/
http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/qualificacao-dos-espacos-culturais-e-monumentos/
http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/estruturacao-do-turismo-cultural/
http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/aprimoramento-das-acoes-e-servicos-de-atencao-a-populacao-vulneravel/
http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/otimizacao-das-condicoes-ambientais/
http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/requalificacao-da-infraestrutura/
http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/criacao-de-um-centro-de-referencia-da-cultura-da-bahia/
http://www.centroantigo.ba.gov.br/propostas/gerenciamento-e-implantacao-do-plano-de-reabilitacao/
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Em relação à proposta de implantação de novos programas habitacionais no CAS 

para 2000 famílias de sem-teto, moradores de cômodos e cortiço, o plano não 

explicita os instrumentos e estratégias para obtenção dos imóveis, terrenos e 

prédios. Também não indica os equipamentos urbanos necessários para apoiar a 
função residencial139 e os instrumentos de regularização fundiária que assegurem a 

permanência de população de baixa renda, após as obras de reabilitação.   

 

O plano, além de não promover a integração das ações do setor público e da 

iniciativa privada, não estabeleceu corresponsabilidade, embora tenha contratado 

um consultor internacional que tem como referência experiências que tratam a 

questão da reabilitação de patrimônio histórico, com políticas que articulam a 

diversidade social no território, o plano de habitação, de urbanismo e de coerência 

territorial. Além disso, não mobiliza instrumentos urbanísticos e financiamentos que 

incentivam a recuperação do patrimônio histórico e atribuem responsabilidade aos 

proprietários para que se estabeleça o cumprimento da função social da 

propriedade. 

 

No processo de elaboração do plano de reabilitação do Centro Antigo de Salvador 

foram incorporados projetos que o mercado vem desenvolvendo, inclusive sem 

considerar os impactos sociais, urbanísticos e econômicos dos mesmos. Embora tal 

fato procedimento tenha sido alertado por Gordilho-Souza, não foram incorporados 

ao plano e nem introduzidos instrumentos para proteger a manutenção da 

população residente. 

 
Em novembro de 2010, foi firmado um convênio entre o Ministério das Cidades e as 

Secretarias Estaduais de Cultura e de Desenvolvimento Urbano para a confecção 

de 20 anteprojetos e 10 projetos executivos de habitação para imóveis distribuídos 

em toda a região do Centro Antigo de Salvador (CAS). Parece que o plano não foi 

capaz de romper com a lógica de intervenções fragmentadas, de restauração de 

monumentos ou realização de obras de infraestrutura. A dimensão urbana e 

urbanística ainda não foi incorporada ao processo de reabilitação do Centro 

Antigo de Salvador. 

 

O Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador foi incluído no PAC das 
Cidades Históricas140 tendo seu convênio sido assinado com a presença do 

Presidente da República, do Governador, do Prefeito de Salvador entre outros 

prefeitos da região. A “previsão de investimentos do PAC nas Cidades Históricas é 
de R$ 243 milhões entre 2010 e 2013, envolvendo 46 ações”141. 

 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades Históricas, 
 

                                                 
139 Reciclagem de imóveis para implantação de equipamentos públicos de proximidades. Requalificação ou 

desenvolvimento de uma oferta de serviços e comércios (Financiamento de ações diversas de redinamização ou 

criação de oferta comercial de proximidade). 
140 O governo federal lançou no município de Ouro Preto, em Minas Gerais, em 2009 o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) das Cidades Históricas, coordenado pelo Ministério da Cultura – MinC, por meio do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, e conta com as parceiras do Ministério do Turismo, Ministério da 

Educação, Ministério das Cidades, Eletrobrás, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 

Petrobras, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil – BNB. Envolve também os governos estaduais e 

municipais. Informação disponível no site   http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1251, acessado 

em 08/02/2011. 
141 Informação disponível no site   http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1251, acessado em 

08/02/2011. 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1251
http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1251
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é uma ação voltada aos municípios que tenham sítios protegidos no âmbito federal 

e, ainda, às cidades com lugares registrados como Patrimônio Cultural do Brasil. Para 

fazer parte do PAC, o município, em conjunto com o estado e o IPHAN, deve 

elaborar um Plano de Ação que defina um planejamento integrado, coerente com 

o Sistema Nacional do Patrimônio Cultural e com ações sobre o território pactuadas 

com os diferentes órgãos governamentais e a sociedade142. 

 

Quando se observam as obras que compõem o PAC das Cidades Históricas no 

Centro Antigo de Salvador: a Restauração da Igreja da Ordem Terceira de São 

Domingos; a Restauração da Igreja e Convento da Ordem Primeira do São 

Francisco; a Complementação das Obras de Restauração da Igreja e Cemitério de 

Nossa Senhora do Pilar; a Restauração e requalificação do Solar Berquó, a sede do 

IPHAN-BA; a Restauração do Solar Amado Bahia e sua adaptação em Escritório 

Técnico do IPHAN/BA e no Centro de Referência do Mar; a Construção de Palco 

Móvel na atual “Praça do Reggae” no Largo do Pelourinho entre outras obras – 

percebe-se que a elaboração do Plano do Centro Antigo está ligada ao fato de ser 

uma exigência para captação de recursos, embora trate de monumentos e imóveis 

de referência simbólica; novamente verifica-se o tratamento do Centro Antigo por 

fragmentos. 

O novo modelo utiliza um discurso inserido na perspectiva de promover a melhoria 

da urbanidade para habitantes e usuários do centro antigo, estimular a diversidade 

de ocupação e a complementaridade de usos e funções, de incentivar e promover 

a recuperação do patrimônio histórico e o repovoamento da área central, entre 

outros. Porém, na prática, as propostas apresentadas estão descoladas do estatuto 

da cidade e foram desconsideradas as orientações trabalhadas nas “Oficinas sobre 

a Área Central”, realizadas em 2005, sobretudo no que se refere à questão 

fundiária. Observa-se que, na prática, o que se atribui como sendo um plano é uma 

somatória de projetos que continua trabalhando o Centro Antigo de forma 

fragmentada, segundo constatações em convênios firmados e ações já 

implementadas. Além disso, embora tenha sido adotada uma nova referência 

espacial, esteve ausente do debate a questão da centralidade, conforme enfatiza 

Fernandes:   

a centralidade tradicional não existe isoladamente, ela está estreitamente articulada 

à dinâmica urbana da cidade como um todo e às outras centralidades em 

particular. O que acontece num lugar ressoa no outro e o movimenta. Assim, importa 

perceber que a tendência de esvaziamento dos centros tradicionais está 

diretamente vinculada aos processos gerais de produção do espaço urbano. Nesse 

sentido, a oferta contínua e ilimitada de espaço novo, particularmente concentrada 

em novas centralidades, com forte caráter especulativo, tem um papel fundamental 

nessa configuração. Não podemos entender a produção de centralidades – 

esvaziadas ou dinâmicas – se esses dois elementos não forem trabalhados em 

conjunto. (FERNANDES:2008, p.32) 

                                                 
142 Informação disponível no site www.iphan.gov.br/forumnacional, acessado em 08/02/2011. 

http://www.iphan.gov.br/forumnacional
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Capítulo III 

3.1  O processo de gentrificação em áreas do Centro Antigo de 

Salvador – 7ª Etapa, Santa Tereza e Santo Antônio Além do 

Carmo (2000-2010) 

3.1.1  Antecedentes: período 1991 – 2000 
 

O presente capítulo será dedicado a examinar os processos recentes de 

reestruturação urbana que vêm tomando corpo no Centro Antigo de Salvador, 

mais particularmente em três de suas áreas, conforme já mencionado: a 7ª Etapa 

do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, liderado pelo poder 

público estadual; o assim chamado Cluster Santa Tereza, capitaneado pelas 

empresas Eurofort Patrimonial e a RFM Participações e o projeto LGR Santo Antônio 

Além do Carmo, conduzido pela herdeira do Shopping Center Iguatemi. 

Para analisar se a gentrificação está ocorrendo, na 7ª Etapa do Programa de 

Recuperação do Centro Histórico de Salvador e nas duas intervenções privadas: no 

Cluster Santa Tereza e no projeto LGR Além do Carmo, observaremos antes algumas 

características físicas, sociais e imobiliárias dessas áreas, no período de 1991 a 2000.  

Mapa 8 
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É preciso considerar que o fenômeno da gentrificação segundo Silva, entre outros, 

tende a ocorrer por influência de dois processos (não necessariamente aparecem 

juntos) que se expressam pelo lado demanda, isto é, pelas “estratégias das classes 

médias de (re)conquista de territórios e de volta à cidade após décadas de 

encantamento pelos conjuntos e loteamentos fechados, estimuladas pelo setor 

imobiliário.” Essa classe média não seria a tradicional, “mas sim outro tipo: ou os 

yuppies, (isto é)“famílias jovens, com maior escolaridade” (Silva: 2006, p.8). 

Também poderia ocorrer, segundo Silva, devido a estímulos por parte da oferta  

e das decisões dos produtores de espaços – as estratégias dos governantes, em 

acordo com o setor privado, para tornar as cidades competitivas, dotando os 

centros de características que os tornariam atrativos para aquelas classes, seja 

para moradia ou para consumo e lazer (Silva: 2006, p.8). 

Quando cotejamos estas reflexões com a experiência de Recuperação do Centro 

Histórico de Salvador iniciada na década de 90, do século passado, percebemos 

que, diferente da concepção de Glass, Smith e Hamnett entre outros, em Salvador 

a classe média e alta não disputaram e não ocuparam esse espaço recuperado, 
para o uso residencial143. Isso se explica por dois aspectos: primeiro, porque neste 

momento existe uma oferta significativa de empreendimentos residenciais 

centrados nas Regiões Administrativas - RA da Pituba e de Itapoã, voltados para 

faixas de renda mais elevadas. No período de 1994 a 2000, foram emitidos 2.263 

alvarás de construção pela SUCOM, totalizando 3.425.765,73m², que representam 

47.517 unidades imobiliárias (novas e reformadas). Dentre esses, 17.812 novas 

moradias (37%) estavam direcionadas, conforme dados fornecidos pela ADEMI/BA 

(Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia), e 

sistematizados pó Souza (2000)  para faixa de renda acima de 10 salários 
mínimos144. Destaca-se o fato de, no ano de 1994, 509.246,48 m² de área permitida 

para construção na cidade de Salvador 54,45% se concentrarem na RA- Pituba145 

e, em 1995, de 813.129.24m² de construção licenciadas, 46,89% estarem localizadas 
na RA- Itapoã146.  

Na RA Centro, foi licenciado em 1994 somente 0,91% m² do total de área construída 

no conjunto da cidade. 

O segundo aspecto decorre da restrição do uso habitacional nas quatro etapas 

iniciais desse programa. 

                                                 
143 Aqui é importante ressaltar que estamos analisando o Programa de Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador. 

144 Informações disponíveis na pesquisa “A dinâmica territorial da produção da moradia”, realizado por Luiz Antonio 

de Souza & consultores associados, Salvador, 2000, pgs, 2, 10 e 25. 

145 Na RA da Pituba – predominam as concessões para empreendimentos de edificações residenciais multifamiliares 

e na RA de Itapoã os licenciamentos foram dirigidos para os empreendimentos uniresidenciais que se apresentam 

em edificações isoladas, em lotes individualizados e com um índice de aproveitamento que não alcançam os 5%. 

Informações disponíveis na pesquisa “A dinâmica territorial da produção da moradia”, realizado por Luiz Antonio de 

Souza & consultores associados, Salvador, 2000, pg. 7.  

146 Informações analisadas a partir do Tabela 28 - Total de Alvarás de Construção-1994/2000, Distribuição da Área 

Construída por Região Administrativa. Dados disponíveis na pesquisa “A dinâmica territorial da produção da 

moradia”, realizado por Luiz Antonio de Souza & consultores associados, Salvador, 2000, pg. 8.  
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Conforme Gomes e Fernandes, “A restrição acentuada ao uso habitacional 

constituía, a nosso ver, parte essencial da proposta então desenvolvida, na medida 

em que ela permitia expulsar, sem maiores delongas, grande parte da população 

que ainda habitava o Pelourinho, em condições, no mínimo, precárias” (GOMES e 

FERNANDES: 1995, p. 48) 

As propostas de intervenção foram marcadas pela remoção de 2.195 famílias147 

pobres, e na maioria negras, moradoras do Pelourinho, desde o início do processo, 

em 1992 (da 1ª à 6ª etapa). A estratégia do governo foi a de expulsar os moradores 

pobres e substituir a função residencial por outros usos (joalheira, restaurantes e 

hotéis, entre outros) voltados para as classes médias e altas.  

O impacto do processo de gentrificação estudado por David Ley, relacionado às 

transformações provocadas pela ocupação das classes média e alta em áreas 

centrais recuperadas, que conduzem, ao longo do tempo, à substituição da 

população, através da introdução de novos estilos de vida, cultura e de consumo 

não foi observado no Centro de Salvador, pelo menos não dessa forma. A ação do 

Estado foi avassaladora, não permitiu a diversidade social nem transferiu para as 

classes médias e altas a ação de deslocar as famílias pobres pelas condições 

culturais e de consumo, que seriam introduzidas por novos ocupantes. O Estado 

queria tornar despercebida, senão invisível, a população pobre residente.  

Retornando à teoria de David Ley, podemos dizer que após as primeiras 

intervenções ocorreu uma gentrificação de consumo: proposta pela ação pública 

atendendo a determinados segmentos empresariais e de público, por um curto 

período. No entanto, a concepção política do Estado de transformar o Pelourinho 

em um centro cultural, de comércio e serviços e de lazer se expressa pelo objetivo 

de explorar todo o potencial turístico do patrimônio tombado, pela via da atração 

de um público solvente. Esse objetivo se traduz pelo controle excessivo do Estado, 

através da seleção do tipo de atividade a ser instalado, já definindo o tipo de 

consumidor que se pretendia atrair. 

Segundo Fernandes, “o projeto inicial de recuperação do Pelourinho previa a sua 

transformação em espaço nobre: nobre pela sua história e cultura, nobre pelas 

atividades que aí se desenvolveriam, nobre pela população que o utilizaria (...)”. 

(FERNANDES: 2006, p. 55).  

Entretanto, Fernandes analisa que passada a 

fase mais concentrada de atuação do programa (1992-1994), a lógica do mercado e a 

lógica da dinâmica urbana vão se encarregar de dar os contornos mais efetivos de 

funcionamento da área”(...) os extratos superiores de renda da população rapidamente 

substituíram o dépaysement histórico e cultural propiciado pela frequentação da área por 

outras experiências de desfrute urbano, novas ou já conhecidas, como os requintados 

                                                 
147 Informações levantadas a partir pesquisas de: SANT’ANNA, Márcia. A Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador: origens, sentidos e resultados, Revista RUA nº 8, Salvador, 2003, 56. SANT’ANNA, Márcia. A cidade-atração: 

a norma de preservação dos centros urbanos no Brasil dos anos 90. Tese (doutourado) – Universidade Federal da 

Bahia, Faculdade de Arquitetura, 2004. WIPFLI, Mônica. “Intervenções Urbanas em Centros Históricos estudo de 

caso: Cidade de Salvador”. Dissertação de Mestrado – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, 2001, p. 246 a 251. E do Documento: Resumo executivo elaborado pela empresa contratada SETEPLA 

TECNOMETAL engenharia. Título: Programa Estratégico do PPA 2000-2003(Avança Brasil) objetivo: contrato de 

empréstimo 1200-OC-BR, entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamerico de Desenvolvimento, BID – 

Projeto de recuperação da 7ª etapa do Centro Histórico de Salvador, Brasília, 2002.  
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restaurantes à borda da Baía de Todos os Santos, os shoppings centers ou o espaço das 

casas de eventos que proliferam pela cidade. Alguns poucos restaurantes, algumas 

poucas instituições culturais – a exemplo da Casa de Jorge Amado ou o recém 

inaugurado Museu da Misericórdia – , algumas poucas Igrejas – particularmente a 

exuberante Igreja de São Francisco – e alguns restritíssimos hotéis continuam a ser utilizados 

por essa faixa da população no centro antigo da cidade (FERNANDES:2006, p.56). 

Fernandes traz ainda outras contribuições importantes; destaca que o Centro Antigo, 

“longe de ter se tornado um local de requinte e exclusividade social, sobrepõe as 

dinâmicas distintas de um espaço múltiplo e complexo: espaço rotativo de turismo, 

espaço de uso excepcional da elite e espaço majoritariamente popular”. (FERNANDES: 

2006, p. 57). 

Observamos que nas diversas fases do projeto, as novas estratégias urbanas (de 

produção imobiliária pública e privada) impactam diretamente no Centro e 

redesenham processos de gentrificação que tomam formas diferentes. Por exemplo, 

embora a classe alta e média-alta, não frequente ou frequente pouco o centro, a 

gentrificação de consumo e lazer continua sendo exercida por turistas consumidores de 

camadas sociais superiores. É curioso observar o roteiro turístico proposto pelas agências 

ligadas a esse ramo. Esses roteiros elegem microterritórios onde a população solvente 

pode caminhar, visitar, consumir e contemplar paisagens. Dessa forma, produz porções 

do território que apresentam maior dinâmica econômica e acabam concentrando 

recursos vultosos destinados anualmente pelo poder público para manutenção desses 

espaços e de seus monumentos históricos.  

Por outro lado, reforçam as diferenças sócio-territoriais, o lugar dos marginalizados: a 

Ladeira da Misericórdia, a Rua São Francisco, a Rua 28 de Setembro, entre tantas outras.  

Nesse sentido, podemos dizer que as primeiras etapas do Programa de Recuperação do 

Centro Histórico de Salvador contribuíram para atrair atividades e consumidores mais 

qualificados do ponto de vista da renda e do acesso ao consumo. O Estado foi 

facilitador do processo de gentrificação; o fato de possuir propriedades e imóveis sob a 
sua responsabilidade148-, contribuiu para a implementação de política de gentrificação. 

O processo de gentrificação, nesse caso, não se expressa de forma tradicional, pela 

substituição da população moradora de menor rendimento por novos moradores de 

classe média superior – o que ocorre é a re(apropriação) dos “espaços privados e 
públicos”149 por turistas e consumidores de camadas sociais superiores150. 

De acordo com os dados do penúltimo censo do IBGE, o Centro Antigo de Salvador - 

CAS detinha, em 2000, 79.779 habitantes, distribuídos em 645,95 ha, e 12,11% desse 

espaço é reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade - o Centro Histórico 

Salvador/CHS – que abriga aproximadamente 8.255 habitantes. No censo de 1991, é 

possível observar que o CAS abrigava 86.740 habitantes, dos quais 11.949 deles se 

encontravam no CHS. Quando se comparam os dados do IBGE 1991/2000 no CAS, 

                                                 
148 Os dados apresentados pelo IPAC em 2000, no Seminário Internacional - IV Encontro SIRCHAL, mostra que 60% das 

1350 unidades imobiliárias recuperadas do C. H. estavam na mão do Estado ou de instituições religiosas. Cerca de 430 

(32%) eram de propriedade do IPAC e 133 (10%) estavam cedidas para o IPAC em regime de comodato. Outras 250 

unidades pertenciam a instituições religiosas ou filantrópicas, 637 (47%) eram propriedades de terceiros e 46 (3%) 

perteciam a outras intituições. In relatório do Seminário Internacional - IV Encontro SIRCHAL, quadro da Situação 

Patrimonial 1999-2000, fonte: GEPAI/IPAC, p. 8. 

149 Como explicamos, trata-se de espaços específicos delimitados pelas agências de turismo. 

150 Conforme sugerido por Helena Menna Barreto Silva na banca de qualificação desta tese. 
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percebe-se um decréscimo populacional de 8%, “incidindo principalmente no CHS, com 

a saída de cerca de 1/3 da população, chegando a 72% em algumas áreas de 
intervenção do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador”151. 

(GORDILHO-SOUZA: 2010, p. 81)  

3.1.2  7ª Etapa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador 

(1991-2000) 

Em relação à 7ª Etapa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, as 

informações levantadas pelo Estado em 2000 mostram que, ao contrário do 

acontecido no Centro Histórico, especialmente nas áreas recuperadas pelo Estado 

desde 1992, que conduziu ao uso monofuncionalista, a diversidade de uso estava 

preservada: nos 169 imóveis inseridos inicialmente nos estudos, 70 eram utilizados 

para o uso residencial, 43 destinavam-se a serviços e 28 a fins comerciais. Dentre os 

imóveis não utilizados, oito encontravam-se sem uso, onze estavam lacrados pelo 

IPAC e 9 em ruínas,  correspondendo a 16% do total de imóveis inseridos na 7ª 
etapa152, ou seja, havia uso, ainda que precariamente, de 84% dos imóveis.   

Mapa 9 

 
                                                 
151 Informações disponíveis em Bahia. Governo do Estado. Secretaria de Cultura. Escritório de Referência do Centro 

Antigo. UNESCO. Centro Antigo de Salvador: Plano de Reabilitação Participativo/ Escritório de Referência do Centro 

Antigo. UNESCO. – Salvador: Secretaria de Cultura, Fundação Pedro Calmon, 2010, Ocupação Urbana e 

Habitação, texto elaborado por Ângela Gordilho Souza, p. 81 

152 Dados disponíveis no quadro de usos do solo, inserido no relatório Perfil do Projeto 7ª Etapa do CHS, 

CONDER/MONUMENTA-BID, 2000, p.47  
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Observamos que, entre 1991 e 2000, ocorreram no Centro Histórico153 mudanças 

significativas em termos de propriedade dos domicílios: houve um acréscimo em 

relação aos domicílios próprios ou à aquisição, passando de 26% em 1991 para 

47% em 2000, fazendo  

com que os alugados, que antes significavam 65% do estoque dos domicílios 

particulares permanentes, passassem a representar 42%. Nesse sentido, a redução 

dos domicílios alugados é responsável por 99,3% da redução total de domicílios 

que aconteceram na área no período (dos 1015 domicílios que desapareceram, 

1008 eram alugados) (FERNANDES: 2006, p.33) 

Em relação à forma de ocupação dos domicílios na 7ª Etapa de Recuperação 

do Centro Histórico de Salvador, segundo levantamento realizado pelo Instituto 

do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC, “Apenas 2,7% da população 

residente na área tinham documentação legal dos imóveis, o que a 

caracterizava como proprietária. Enquanto que 65,5% eram inquilinos; 24,8% dos 

imóveis eram cedidos e 7% eram ocupados” (SETEPLA/TECNOMETA: 2002, p. 76). 

Embora dados levantados pelo IPAC em 2000 mostrem que 37% dos moradores 

da 7ª Etapa residiam no mesmo imóvel há mais de 10 anos, somente 3 

proprietários habitavam essa área (SETEPLA/TECNOMETAL: 2002, p. 415). 

Fernandes ressalta - fundamentada nos dados do censo do IBGE 1991/2000 – que 

a queda de 

(41%)154 no número de domicílios particulares permanentes na área tombada 

(CHS) apresenta taxa ainda maior que a queda de população, (1/3), ao mesmo 

tempo em que as unidades em domicílio coletivo aumentam em 15% no período, 

ou seja, diminuem as habitações permanentes e aumenta o encortiçamento da 

área. Dito de outra forma, aumenta o grau de precariedade da habitação, 

concentrando-se em áreas menos sujeitas à intervenção em curso, em uma 

espécie de micromigração. Os domicílios improvisados apresentam taxa de 
queda155 bastante inferior à queda total de domicílios. Situação inversa apresenta 

a RA Centro, onde os domicílios permanentes crescem 3% e os improvisados 

recuam 41% (FERNANDES:2006, p. 33)  

 

                                                 
153 No perímetro da área tombada pela IPHAN. 

154 De 2469 diminui para 1454 o número de domicílios particulares permanentes. As unidades em domicílio coletivo 

passam de 183 em 1991 para 210 em 2000.  

155 A taxa de queda dos domicílios improvisados é de 16%, informações disponíveis na pesquisa de: FERNANDES, 

ANA. Grandes Projetos Urbanos: O que se pode aprender com a experiência Brasileira? Programa de Recuperação 

do Centro Histórico de Salvador (Bahia , Brasil), Relatório Final Anexos, PPG-AU Faculdade de Arquitetura UFBa, 

Lincoln Institute of Land Policy # LAF 112605, Salvador, 2006, p.8   
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Muito embora a situação do CHS apresentasse uma relativa melhora nos índices de 

urbanidade ligados a infraestrutura, após as várias etapas de intervenções com 

97,5% de abastecimento de rede de água, 90,2% de instalação de rede sanitária, 

97,4% de coleta de lixo (CENSO:IBGE/2000) -, as condições de moradia na 7ª Etapa 

eram extremamente precárias: a maior parte dos imóveis tinham banheiros coletivos, 

servindo a vários ocupantes de um mesmo imóvel, frequentemente destinados a uso 

misto. Pode-se verificar, ainda, através de fichas da “Pesquisa sócio-econômica e 

ambiental” realizada pela CONDER/2000, que 20 imóveis eram ocupados de forma 

coletiva abrigando entre 16 e 63 famílias cada um, enquanto no Centro Antigo “a 

média é de 3 domicílios por edificação, salientando-se a presença de um grande 

número de edificações ocupadas por apenas um domicílio, segundo dados do 

IBGE/2000”.(GORDILHO-SOUZA: 2009, p. 22). 

Em relação ao número de moradores por domicílio, o gráfico 1 pode sugerir que 

a condição de moradia não era tão precária, já que 65% dos domicílios 

abrigavam até 3 moradores. Porém, ao se analisar a situação dos imóveis, 

constata-se que o espaço disponível por moradores era muito restrito - 2,53 m² de 
área construída por habitante156; observa-se, ainda, a concentração espacial de 

famílias pertencentes a um mesmo grupo social - os que possuíam rendimento 

inferior a 1 salário mínimo, famílias em situação de miséria absoluta. 

Gráfico 2 

 
Fonte: Pesquisa sócio-econômica e ambiental realizada na 7ª Etapa pela  

CONDER/2000. Elaboração Laila Nazem Mourad 
 

Quando se analisam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE/Censo 1991 e 2000 - observa-se, por exemplo, que o setor censitário 25-5, 
pertencente ao Subdistrito Sé157, que engloba uma parte da área da 7ª Etapa, 

apresentava, em 1991, uma densidade demográfica de 141 hab/ha e, em 2000, 

esse índice diminuiu para 33 hab/ha.  Essa área abriga o Palácio Rio Branco, o 

                                                 
156 Informações levantadas a partir das fichas de cadastramento das famílias da 7ª etapa.  Exemplo: imóvel 

localizado na Rua São Francisco, 21  

157 A área da Sétima Etapa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador corresponde ao Subdistrito 25 - Sé, 

setores censitários 1, 2, 3, 4 e 5.  
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elevador Lacerda, a Prefeitura, a Igreja da Misericórdia, o Palácio 

Arquiepiscopal, portanto, entre outras referências, o decréscimo populacional 

entre 1991 e 2000 foi de 72,03%. Nota-se ainda, que o decréscimo populacional 

percebido em outros setores censitários está relacionado à concepção política 

do programa de recuperação do CHS, de substituição da população e de 

enfraquecimento do uso residencial.  

Mapa 10 

 

Na 7ª etapa de recuperação do Centro Histórico, o problema da baixa 

escolaridade é ainda mais grave, se comparado aos índices de todo o Centro 

Histórico e do conjunto da cidade.  Os dados do Censo 2000 mostram que o 

padrão educacional prevalecente em Salvador e no Centro Antigo era o 

segundo grau, completo e/ou incompleto, enquanto que, na 7ª etapa 57%, ou 

seja, 1831 moradores tinham o primeiro grau incompleto; a taxa de 

analfabetismo era de 4,3%. Observamos, ainda, que 18% de 183 moradores que 

concluíram o segundo grau estavam na faixa etária de 19 a 25. Se considerarmos 

aqueles acima de 26 anos, o índice passa para 81%. (CONDER: 2000, p.30)  

Outro aspecto que merece atenção é a elevada presença de jovens e jovens 

adultos: 14,1% estavam na faixa etária de 15 a 21 anos; entre 22 a 30 anos 

somavam 21,4%; entre 31 a 40 anos esse índice se reduz para 8,6%; e apenas 20 

% do total de moradores tinham entre 41 a 60 anos. Quando cruzamos as 

informações do padrão educacional com as de faixa etária, fica evidente a 

necessidade de investimento em educação, para permitir aos jovens e adultos 

inclusão no mercado de trabalho.  
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Tabela 2 

7ª Etapa do CHS - Acréscimo e Decréscimo Populacional 

Ano 

Setor 
Censitário 

Setor 
Censitário 

Setor 
Censitário 

Setor 
Censitário 

Setor 
Censitário Total Total 

Sé 25-1 Sé 25-2 Sé 25-3 Sé 25-4 Sé 25-5 

Hab + Hab - Hab + Hab - Hab - Hab - 

1991 501   580   544   335   640   2600   

2000 517 3,19 209 -36,03 675 19,40 167 -49,85 179 -72,03 1747 -32,80 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991 e 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Elaboração: Laila Nazem Mourad 

A comparação dos dados do IBGE 1991/2000 mostra que na área da 7ª etapa 

houve uma diminuição dos chefes de famílias com rendimentos de até 3 salários 

mínimos, passando de 85% para 56% em 2000. Já nas faixas acima de 10 salários 

mínimos ocorre um aumento de 0,4 para 5%. A alteração do perfil de renda 

também é verificada na área do Centro Histórico e do Centro Antigo de Salvador: 

“os chefes de domicílios particulares permanentes que recebiam até 03 salários 

mínimos no CHS passam de 69% para 46%(...).” (FERNANDES:2006, p.33). No CAS, 

essa mesma faixa de renda diminui cerca 30% indicando que, de fato, a população 

expulsa era aquela pertencente às faixas mais baixas de renda. O CAS, em 2000, 

abrigava 21% dos chefes de famílias com rendimentos acima de 10 salários 

mínimos.(GOTTSCHALL ET ALL: 2006, p. 28). 

Gráfico 3 

 
Fonte: IBGE/2000 Elaboração Laila Nazem Mourad    

Esses dados levantados e analisados mostram: o problema da baixa escolaridade, a 

concentração da pobreza, a precariedade das edificações, a irregularidade 

fundiária, o arruinamento de parte dos imóveis, somado ao decréscimo 

populacional acentuado em alguns setores, em contraposição à alta densidade de 

ocupação domiciliar em alguns imóveis.  

Esse conjunto de situações, ao contrário do que poderíamos imaginar, apresenta as 

condições que Hamnett indica como oferta de áreas adequadas à renovação: ou 

seja, quando a depreciação dos imóveis é significativa, é suficientemente ampla 

para que empreendedores possam adquirir estruturas muito baratas (...). (HAMNETT, 

1991, p. 66-67) 
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Outro componente indicado por Hamnett para que ocorra a gentrificação é a 

existência de um ambiente central economicamente desvalorizado, porém atraente. 

Nesse sentido, a área da 7ª Etapa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador 

está próxima de importantes atrações turísticas tais como: a Igreja da Ordem Primeira 

de São Francisco, o Convento de São Francisco e a Igreja da Ordem Terceira de São 

Francisco, o Terreiro de Jesus, o Elevador Lacerda, o Palácio Rio Branco e a Praça 

Castro Alves. Soma-se a isso, o fato de a área estar inserida dentro da poligonal de 

tombamento da UNESCO. Tais fatores contribuem como elemento de atratividade.  

Mapa 11 

 

Além de existir na 7ª etapa condicionantes que poderiam conduzir ao processo de 

gentrificação, o programa de recuperação do centro histórico que se estendia 

desde 1992, e incluía a 7 ª etapa, tinha como concepção uma política centrada na 

valorização do turismo. Para isso, o Estado facilitou o acesso de gentrificadores, na 

medida em que ele detinha parte dos imóveis recuperados em regime de 

comodato, além de ser proprietário de 430 imóveis na área mais valorizada do 

ponto de vista do patrimônio histórico. Dessa forma, o estado mobilizou 

gentrificadores, assim como buscou também definir os consumidores que pretendia 

atrair para a área recuperada.  

Segundo Nobre, “a reestruturação ou redesenvolvimento (das 6 etapas de 

recuperação do CHS) do espaço promoveu o processo de substituição dos 

trabalhadores pelos novos empresários,(...) e transformou os modos de vida, de 

espaço de vivência social em um centro de consumo cultural”.(NOBRE: 2010, p. 171) 
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Além disso, a atração de empresários/marcas de lojas globais, por exemplo, Benetton, 
entre outras, fez-se através de muito incentivo fiscal no Centro Histórico de Salvador158, 

adotando práticas semelhantes aos questionamentos de Harvey, de que a política de 

atração resultou na sustentação das empresas privadas pelo governo. (HARVEY: 2006).  

No momento em que o Estado se concentra (a partir de 1999) em viabilizar a última 

etapa do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, a 7ª Etapa, o 

Estado tem que incluir outras estratégias, principalmente porque, até então, todo 

processo de recuperação envolvia recursos próprios do tesouro estadual. Era ele 

que aportava os recursos e ditava todas as regras do processo de recuperação e 

decidia quem entrava e quem saía do Pelourinho. Porém, ao mobilizar recursos de 

outras instituições, o governo tinha que apresentar uma justificativa às criticas de 

insustentabilidade do modelo implementado nas etapas anteriores. Segundo o 

arquiteto Marco de Aurélio Filgueiras Gomes, entre outros, “o Pelourinho foi pensado 

como um cenário vazio exclusivamente para o turismo, ninguém vive lá e isso tira a 

sustentabilidade do projeto” (FSP, 11 de junho de 2001). 

Para viabilizar a captação de recursos financeiros, o projeto do governo inclui, além 

da recuperação de monumentos e da produção de espaços públicos e de 

consumo, como elemento diferenciador da 7ª Etapa a retomada da função 

residencial. Veremos mais adiante, no período de 2000 a 2010, qual será a lógica 

desse projeto e como vem se desenhando a questão da gentrificação na 7ª Etapa. 

3.1.3  O Cluster Santa Tereza 

O Cluster Santa Tereza é um projeto concebido pela iniciativa privada.   Em 2007, as 

empresas Eurofort Patrimonial e RFM Participações delimitaram uma parte do território 

edificado, circunscrevendo uma área de 15ha, no bairro Dois de Julho, mais 

especificamente em Santa Tereza e em uma pequena porção no bairro do Comércio. 

Esse projeto vem atraindo para o local investidores privados que adquiriram, nos últimos 

anos, cerca de cinquenta imóveis entre terrenos, ruínas e casarões para serem 

transformados em lofts, pousadas, hotéis, lojas, restaurantes e escritórios. Destacam-se, 

dentre eles, os empreendimentos residenciais de alto luxo que estão sendo 

comercializados, o Clock Marina Residence e o Trapiche Residence Adelaide, além de 

um Resort da Rede TXAI - todos explorando a vista da Baía de Todos os Santos. 

As empresas Eurofort Patrimonial e a RFM Participações divulgam “que possuem na área 

do Cluster Santa Tereza uma grande e variada carteira de imóveis disponíveis à venda 
dentro do perímetro da região”159. Entre outras assessorias oferecem a possibilidade de: 

 Desenvolver projeto arquitetônico; 

  Contratar construtora para reforma ou construção das propriedades adquiridas; 

 Administrar a construção ou reforma dos imóveis adquiridos; 

 Representar o contratante perante terceiros e repartições públicas, em todas as 

esferas governamentais; 

 Promover a guarda dos imóveis desocupados; 

  Outros serviços 160 

                                                 
158 Além disso, os critérios de atribuições de espaço foram sempre polêmicos, discutíveis e pouco transparentes. 

159 Informações disponíveis no folder Santa Tereza, Subtítulo Como Investir, elaborado pela EUROFORT, RFM e TXAI 

RESORT, 2007. 
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Mapa 12 

 

Nesse momento, como explicamos no início deste capítulo, serão analisados alguns 

indicadores relativos às transformações ocorridas no período de 1991 a 2000, 

relacionados à área de estudo, mas que antecede à elaboração do Projeto Santa 

Tereza. O objetivo é observar se essa área já vinha sendo de alguma forma objeto 

de intervenção pública ou privada que viesse, num futuro, a constituir um espaço 

voltado para classes médias superiores. 

O Cluster Santa Teresa está inserido em uma área que abrigou no passado uma 

população predominantemente aristocrática, permeada de intelectuais, como o 

Poeta Antônio de Castro Alves, que residia onde hoje funciona o Colégio estadual 

Ipiranga, localizado na Rua do Sodré (ver mapa 12).  

Conforme Araujo: 

O bairro Dois de Julho também serviu de inspiração para o escritor Jorge Amado, 

frequentador assíduo e amigo de pessoas que ali viviam. No livro Dona Flor e seus dois 

maridos, os fatos acontecem no bairro Dois de Julho e aparecem nomes de amigos do 

escritor que moravam nesse bairro e viraram personagens do livro (ARAUJO: 1999, p. 25). 

As edificações antigas registram um passado de opulência, com características 

arquitetônicas que remontam ao final dos séculos XVIII E XIX. “Caracterizado 

                                                                                                                                                         
160 Informações disponíveis no folder Santa Tereza, Subtítulo Administração dos imóveis adquiridos, elaborado pela 

EUROFORT, RFM e TXAI RESORT, 2007. 
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inicialmente por edificações unidomiciliares, o bairro sofreu alterações a partir de 

1940, quando houve o alargamento da Rua Carlos Gomes e o seccionamento das 

ruas do Cabeça e da Faísca (Senador Costa Pinto) e reestruturação da Visconde 
de Mauá”161.   

Segundo pesquisa elaborada pela Fundação Mario Leal Ferreira, 

Durante a década de 1950, as principais referências do bairro eram o Largo Dois de 

Julho, que conduz ao Museu de Arte Sacra, e o Clube Carnavalesco Fantoches da 

Euterpe. Na década de 1970, assim como toda a área central da cidade que sentiu os 

reflexos das ações de descentralizações e direcionamento do crescimento urbano no 

sentido do litoral, o esvaziamento atingiu também o Largo 2 de Julho e entorno. A 

partir de então, o bairro vai cedendo espaço a outras iniciativas, tais como açougues 

e mercadinhos, ao mesmo tempo em que acolhe uma população menos abastada 

(FUNDAÇÃO MARIO LEAL, 2007, p. 5). 

Atualmente a área apresenta características predominantemente populares: tem 

ginga, música, cheiro da pimenta, gente na rua, a brincadeira das crianças/ o jogo 

de futebol, o pessoal embaixo da árvore com um tabuleiro improvisado jogando 

dominó - tem vida urbana. 

Mapa 13 

 

                                                 
161 Salvador Cultura Todo Dia. Avenida Sete/Carlos Gomes, p. 1, Fundação Gregório de Mattos, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Sete_de_Setembro_(Salvador)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Sete_de_Setembro_(Salvador)
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A área do Cluster Santa Tereza está inserida no Subdistrito 24 - São Pedro, nos setores 

11, 12, 13 e 14 e no Subdistrito 8 - Conceição da Praia, setor 1. Nesse caso, o 

Subdistrito 8 - Conceição da Praia, setor 1, que poderia apresentar uma distorção 

em virtude de sua extensão territorial ser quase equivalente à área de pesquisa, não 

corre esse risco, pois o patrimônio edificado nesse setor abriga: instituições públicas, 

financeiras, serviços, comércios, universidades, monumentos, entre outros, não 

incidindo, dessa forma, no universo das informações domiciliares levantadas no 
CENSO162. Nesse setor censitário, a habitação é um uso bastante minoritário, tendo 

em vista a presença institucional marcante e a legislação de 1966 que proíbe o uso 

residencial no comércio.  

No bairro do Comércio, o setor censitário Conceição da Praia (8-1) acolhe, segundo 

dados do IBGE/2000, 202 famílias das quais 80% possuem rendimento de até 3 

salários mínimos e ocupam principalmente o trecho entre a encosta e a Av. 

Contorno e a Rua Visconde de Mauá, e o trecho da Ladeira da Preguiça até a Rua 
da Conceição da Praia163. Na encosta do Beco do Sodré, encontra-se instalada há 

mais de 30 anos a comunidade da Rocinha dos Marinheiros. Essas áreas 

apresentam vários imóveis fechados e outros, em estado de arruinamento. O setor 

24-14 pertence também, de forma muito minoritária, à área do Cluster Santa Tereza. 

Imagem 13 -  Localização Rocinha dos Marinheiros 

 

Foto: Fonte:ORTOFOTO/CONDER-2006 

Embora essa área tenha tido 49% de acréscimo populacional entre 1991 e 2000 

(concentrado nos assentamentos informais localizados na encosta), o setor 

Censitário Conceição da Praia é o que apresenta a menor densidade 

demográfica, 15 hab/ha em 1991 e 22 hab/ha em 2000. Em relação ao Centro 

Antigo, esse setor configura-se entre os que têm maior incidência de domicílios 
improvisados e cedidos164. (GORDILHO-SOUZA, 2009). 

                                                 
162 É importante ressaltar que a cidade do Salvador não tem definição dos perímetros dos bairros, por isso, 

adotamos somente a área dos projetos nas análises trabalhadas. Existe um “Projeto de Delimitação de Bairros” 

elaborado pela CONDER, Prefeitura Municipal de Salvador e pela UFBA em 2008, mas ainda não foi 

regulamentado. 

163 As famílias ocupam a encosta inserida no Cluster Santa Tereza. 

164 Fonte: IBGE/2000 e cotejamento com o Quadro Geral de Domicílios Ocupados/ 2000 - CAS elaborado e 

sistematizado por Angela Gordilho de Souza, disponibilizado pelo Escritório de Referência do Centro Antigo em 

2009. 
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Observando-se a situação do Subdistrito 24 - São Pedro, setor censitário 13, verifica-

se que o decréscimo populacional é de 42,3%, enquanto no Centro Antigo é de 8% 

(IBGE 1991/200). Esse setor censitário também apresenta taxas elevadas de 

domicílios particulares desocupados vagos: 41% em 2000.  

 

 

Tabela 3 

Santa Tereza - Acréscimo e Decréscimo Populacional  

 Ano  

Conceição da 
Praia                      
8-1 

 São Pedro  
24-11  

 São Pedro 
 24-12  

  São Pedro  
24-13  

  São Pedro 
 24-14  

Total  

Hab + Hab - Hab + Hab - Hab - Hab - 

1991 481          624            746          1.526             779   4.156          

2000 719 49 434 -30 901 21 881 -42 557 -28 3.492 -16 

Fonte: IBGE- Censos demográficos 1991/2000 

Elaborado por Laila Nazem Mourad 

 

 

 

Tabela 4 
Santa Tereza – Imóveis Desocupados - 2000  

 
Qualificação 

dos 
Domicílios  

 Setor 
Censitário  

Conceição da 
Praia 8-1 

São Pedro  
24 -11 

São Pedro   
24 -12 

São Pedro 
 24 -13 

São Pedro   
24-14  

 Total  

  
Domicílios  %  Domicílios   %  Domicílios   %  Domicílios   %  Domicílios  %  Domicílios  %  

Total de Domicílios 
Particulares 217 100 147 100 313 100 264 100 159 100 1.100 100 

 Total de Domicílios 
Particulares 
Desocupados  

33 15 43 30 36 11 108 41 32 20 252 23 

Fonte: IBGE - Censo demográfico 2000 

Elaborado por Laila Nazem Mourad 

 

Quando cruzamos as informações referentes a rendimento e acréscimo 

populacional, alguns dados são significativos para mostrar a dinâmica da área. 

No setor Censitário Conceição da Praia, observamos que a faixa de ½ a 3 SM foi 

a que mais cresceu em termos absolutos (passou de 103 para 162 pessoas). Mas 

seu percentual frente à totalidade caiu de 88,8% para 80,2%, o que significa que, 

embora com representação muito menor, os outros extratos de renda cresceram 

mais.  

O setor censitário São Pedro 12 possui a maior densidade populacional 704 

hab/ha em 1991 e 850 hab/ha em 2000; também concentra 21,6% da população 

com rendimento mais elevado – acima de 10 salários mínimos. 
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                                                                                                                                                   Tabela 5 

Santa Tereza - Chefes de família com rendimento - 1991  

 Nível de 
Renda  

 
Subdistrito:  8 24 

 Total  
 Setor 

Censitário:   1 - Conceição   11 - São Pedro    12 - São Pedro    13 - São Pedro    14 - São Pedro   

   Hab   %   Hab   %   Hab   %   Hab   %   Hab   %   Hab   %  

De 1/2 até 3 SM 103 88,8 60 39,2 41 17,7 225 47,6 118 42 547 43,6 

De 4 até 5 SM 7 6 34 22,2 34 14,7 84 17,8 55 19,6 214 17,1 

De 5 até 10 SM 1 0,9 31 20,3 104 44,8 102 21,6 54 19,2 292 23,3 

Mais de 10 SM 3 2,6 17 11,1 50 21,6 40 8,5 28 10 138 11 

Sem rendimento 2 1,7 11 7,2 3 1,3 22 4,7 26 9,3 64 5,1 

Total de chefes com e 
sem rendimento 116 100 153 100 232 100 473 100 281 100 1.255 100 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 1991  
Elaboração: Laila Nazem Mourad 

 

 

Tabela 6 

Santa Tereza - Chefes de família com rendimento - 2000  

 Nível de 
Renda  

 
Subdistrito:  8 24 

 Total  
 Setor 

Censitário:   1 - Conceição   11 - São Pedro    12 - São Pedro    13 - São Pedro    14 - São Pedro   

   Hab   %   Hab   %   Hab   %   Hab   %   Hab   %   Hab   %  

De 1/2 até 3 SM 162 80,2 34 23,8 83 26,5 105 39,8 55 37,4 439 41,1 

De 4 até 5 SM 21 10,4 37 25,9 72 23 44 16,7 35 23,8 209 19,6 

De 5 até 10 SM 10 5 40 28 85 27,2 78 29,5 37 25,2 250 23,4 

Mais de 10 SM 3 1,5 26 18,2 53 16,9 21 8 11 7,5 114 10,7 

Sem rendimento 6 3 6 4,2 20 6,4 16 6,1 9 6,1 57 5,3 

Total de chefes com e 
sem rendimento 202 100 143 100 313 100 264 100 147 100 1.069 100 

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000  
Elaboração: Laila Nazem Mourad 

Segundo as informações do IBGE, o padrão educacional prevalescente em 2000 

dentre os chefes de domicílios é o nível médio (38%). Porém, quando observamos 

especificamente o setor censitário Conceição da Praia, verificamos que 15,9% 

são analfabetos, somente 15,3% tiveram acesso à educação de nível médio, 

enquanto a maioria, 62,8%, alcançou o nível fundamental.   

O conjunto de informações indica que o setor censitário Conceição da Praia 

concentra a população com baixa escolaridade e menor rendimento, enquanto 

o setor censitário São Pedro 11 tem melhor nível de escolaridade e de 

rendimento. 
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Tabela 7 

Santa Tereza - Instrução Chefes  2000  
 Nível de 
Instrução  

 Concei Praia 8   São Pedro 11   São Pedro 12   São Pedro 13   São Pedro 14  Sintese 

 Hab   %   Hab   %   Hab   %   Hab   %   Hab   %   Hab   %  

 Sem instrução  32 15,9 5 3,5 5 1,6 8 3 1 0,6 51 4,7 

 Alfabetizado 
Adulto  6 2,9 0 0 1 0,3 0 0 0 0 7 0,6 

 Nível 
Fundamental  127 62,9 28 19,5 75 23,9 85 32,3 52 35,5 367 34,3 

 Nível Médio  31 15,4 52 36,4 140 44,8 117 44,4 67 45,6 407 38 

 Nivel Superior  6 2,9 53 37,1 86 27,5 53 20 26 17,7 224 21 

Mestre/Doutora  0 0 5 3,5 6 1,9 1 0,38 1 0,6 13 1,4 

  202 100 143 100 313 100 264 100 147 100 1069 100 
Fonte: IBGE-2000 

Elaboração Laila Nazem Mourad 

 

Os dados do IBGE/2000 mostram que existiam no conjunto da área 252 domicílios 

desocupados (conforme se observa na Tabela 4, p. 112).  Podemos dizer que esse 

estoque de imóveis está localizado em uma região com vários elementos de valor 

simbólico para a população: o Museu de Arte Sacra, o Clube Carnavalesco 

Fantoches da Euterpe, a própria morfologia do espaço, a encosta com uma vista 

deslumbrante para a Baía de Todos os Santos, o fato de o Largo 2 de Julho no 

passado encerrar o cortejo comemorativo da Independência da Bahia. Esses 

elementos, diferenciados do conjunto da cidade, oferecem condições para que se 

desenvolva um projeto de renovação voltado para a lógica da gentrificação.  

Outros elementos que colaboram para que esse fenômeno ocorra foram os 

equipamentos implantados próximo ao Bairro Dois de Julho, especificamente na Av. 
Contorno como, por exemplo, a “marina inaugurada em 1999”165, e restaurantes 

dirigidos a um público seleto, de alto poder aquisitivo. 

Esse contexto combina, conforme se pode verificar, áreas degradadas com preços 

fundiários depreciados, elementos simbólicos existentes, área de concentração dos 

pobres sem nenhuma aplicação de instrumentos de salvaguarda social, facilitando 

a substituição da população. É possível afirmar que tais características se 

aproximam dos pressupostos de Hamnett, ou seja, a oferta de áreas adequadas a 

essa renovação; a existência de um ambiente central economicamente 

desvalorizado, porém atraente; o interesse de certos segmentos populacionais pela 

área - elementos necessários para que a gentrificação possa acontecer. 

Se nos afastarmos dos pressupostos de Hamnett, analisando os dados apresentados 

até 2000, portanto antes da inserção do projeto elaborado pela iniciativa privada, 

teríamos, sob outra perspectiva, uma área com enorme potencial para se 

desenvolver um projeto de reabilitação pautado nos princípios do Estatuto da 

Cidade: na reapropriação desses espaços visando ao interesse da coletividade, 

afirmando o direito à moradia e à cidade, concebendo a reabilitação do 

patrimônio construído como um bem cultural inalienável, como um notável 

patrimônio econômico-edificado que não pode ser desperdiçado, nem 

                                                 
165 Informações disponibilizadas no dia 24/11/2010 pela Gerente Comercial da Bahia Marina S/A. 
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abandonado, nem deixado nas mãos da especulação. Pelo contrário, deve ser 

conservado e recuperado para o uso social para, desse modo, evitar o 

esvaziamento do conteúdo social, entre outros. Para alcançar a apropriação 

coletiva do patrimônio, Rugani, destaca que “é imprescindível aplicar os 

instrumentos urbanísticos que visando à restrição e controle sobre direitos reais 

privados”.(RUGANI: 2002, p. 159). 

Percebe-se que, até 2000, não havia um projeto ou uma estratégia do poder 

público ou da iniciativa privada, concebido com a lógica da gentrificação; 

existiam os componentes para que isso viesse a ocorrer, embora esses 

componentes também pudessem ser utilizados para o desenvolvimento de um 

projeto de reabilitação com inclusão social. Veremos adiante qual será o 

desdobramento desse projeto no período de 2000 a 2010. 

3.1.4  LGR Empreendimentos Santo Antônio Além do Carmo 

O LGR Empreendimentos Santo Antônio Além do Carmo é um projeto que está 

sendo desenvolvido pelo grupo empresarial LGR, representante no Brasil de um 

dos maiores investidores na execução e gestão de shopping centers. A empresa 

LGR, pertencente ao grupo de proprietários do shopping center Iguatemi, 

delimitou, como área de interesse, um conjunto de imóveis inserido na poligonal 

de tombamento declarados pela UNESCO como Patrimônio Mundial da 

Humanidade. Nessa área, a empresa LGR já adquiriu 35 imóveis, nos quais 

pretende implantar um empreendimento comercial, atraindo para o local as 

principais marcas de grife nacionais e internacionais. Por exemplo, segundo 

informações da empresária Luciana Rique, marcas como: “Osklen, Raia de Goeye, 

Isabela Capeto, entre outras” (ATARDE, 18 de outubro de 2009). 

Esse projeto está inserido no bairro de Santo Antônio Além do Carmo166 permeado 

por diversos monumentos: a escadaria da Igreja do Passo, Igreja de Santa Luzia, 

Igreja do Monte do Carmo e do Convento, Plano Inclinado do Pilar,  Cruz do 

Pascoal, Igreja de Nossa Senhora do Boqueirão, Igreja de Nossa Senhora dos 

Quinze Mistérios, e a Igreja de Santo Antônio (Mapa 14). Destaca-se também a 

morfologia privilegiada do bairro, assentado sobre um platô e a falha geológica, 

com uma belíssima vista para a Baía de todos os Santos. 

Além disso, o bairro preserva, segundo Gottshall & Santana “a sua vivência e 
identidade local, inclusive com as festas tradicionais167, como a procissão da Igreja 

Matriz de Santo Antonio Além do Carmo, a Trezena de Santo Antônio e a da 

Independência da Bahia, em 2 de julho de cada ano” (GOTTSCHALL e SANTANA: 

2006, p.23). 

 

                                                 
166 O Santo Antonio Além do Carmo é um dos bairros mais antigos de Salvador. Seu primeiro registro remonta ao 

século XVII. Limitado pelos bairros do Barbalho e Carmo, ele inicia na Cruz do Pascoal e vai até o largo de Santo 

Antonio Além do Carmo, oficialmente chamado de Largo do Barão do Triunfo. In Araujo, Ubiratan Castro. “Salvador 

era assim: memórias da cidade”. (org.) Ubiratan Castro Araujó, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 1999, p. 37. 

 

167 Dentre outras, a procissão da Igreja Matriz de Santo Antonio Além do Carmo, a Trezena de Santo Antonio e a da 

Independência da Bahia, em 2 de julho de cada ano (Moreira & Souza, 1975). 
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 Mapa 14 

 

O bairro de Santo Antônio foi um local de moradia de segmentos das camadas 

médias da população, compostos possivelmente por artífices e pequenos 

funcionários da administração pública e do comércio. Tal característica foi 

determinante para que a área não passasse por processos de decadência tão 

intensos quanto os vivenciados em áreas mais nucleares  do centro da cidade 

colonial. As limitadas possibilidades de mobilidade das populações de renda 

mediana, que desde cedo ocuparam a área, assim como sua proximidade dos 

locais de trabalho, contribuíram para que esse perfil de ocupação, com poucas 

modificações, tenha se mantido no bairro de Santo Antônio até 1990 (CARDOSO: 

2010, p. 51) 

O jornal CORREIO DA BAHIA apresenta o bairro assim:  

a tradição é a primeira palavra que vem à mente, quando falamos do bairro Santo 

Antônio. Outros locais de Salvador poderiam ser considerados da mesma forma. A 

diferença reside no fato de que o bairro manteve, ainda que precariamente, a 

condição de área residencial, enquanto locais como Terreiro de Jesus, no Pelourinho, 

entre outras áreas da cidade, perderam essa condição (CORREIO DA BAHIA, 

12.06.87, Cad. 1, p. 20) 
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Outro aspecto importante a ser observado, por se destacar na paisagem urbana, é 
Conjunto do Carmo, um exemplar da arquitetura luso-brasileira do século XVI168 – 

“formado pelo edifício do convento, pela Igreja do Carmo, por duas capelas, uma 

sacristia pintada de ouro e pelo Museu do Carmo, que guarda cerca de 1500 

peças, entre imagens sacras, ourivesaria, móveis e roupas antigas bordadas em fios 

de ouro” (MELENDEZ: 2002, s/n). 

 

Imagem 14 - Vista Aérea do Convento do Carmo 

 

Fonte: Fotorama do Brasil, 1984 

O Conjunto do Carmo foi transformado em pousada em meados da década de 
1970169. Segundo Viana, “esse empreendimento incorporava o modelo de 

hospedagem tradicional na Europa, hotéis instalados em prédios históricos, (...) e 

monastérios” (VIANA:1978, p.56).  

Para Viana,  

A Pousada do Convento do Carmo apresentava características diversas dos outros 

hotéis de Salvador, buscava um diferencial para atrair turistas estrangeiros, utilizando 

sua localização próxima ao centro histórico da cidade. Naquela época a clientela era 

na sua maioria de alemães, franceses, italianos e executivos do Brasil (VIANA:1978, 

p.56). 

                                                 
168 O Convento do Carmo foi construído fora dos muros da cidade, em uma colina conhecida como Monte 

Calvário, situada ao norte da cidade, e de grande importância para a sua defesa.  

169 O setor hoteleiro, ramo intimamente relacionado ao comércio e à prestação de serviços, revelou-se também 

como “locus” da vida de relações da sociedade local, agregando funções relacionadas à cultura, funcionando 

não apenas como um simples local de alojamento, mas também para agregar eventos de diversas categorias, tais  

como bailes carnavalescos, reuniões de negócios, leilões, desfiles de moda, etc. Enfim, tudo aquilo que se refere à 

vida de relações de uma cidade cosmopolita e integrada no processo de globalização da economia. Constatou-

se, por outro lado, que, a partir da década de 70 do século XX, o fenômeno do turismo de massa, juntamente com 

o turismo de elite, passou a exercer forte influência  no setor de hospedagem, dinamizado pela implantação de 

infraestruturas e  sistemas de engenharia no território brasileiro, notadamente a rede nacional de estradas e 

transportes, que integrou com maior fluidez o Estado da Bahia e sua capital ao sudeste e sul do país. Esse processo 

influenciou decididamente para que a cidade do Salvador, através da ação do poder público, se tornasse mais 

conhecida e prestigiada nacionalmente, necessitando por sua vez de uma intensa ação sobre a infraestrutura de 

hospedagem e serviços. in SILVA, Luís Cláudio Requião. Os meios de hospedagem em Salvador: distribuição 

espacial ao longo de sua história, p 161.  
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Tal fato somado às experiências culturais decorrentes da própria história social e 

urbana da cidade fizeram com que o Bairro do Carmo e do Santo Antônio Além do 
Carmo fosse se transformando em lugar mais plural170. 

Na visão de moradora Marcia Maria, “o bairro conserva as tradições simples de boa 

vizinhança, aqui tinha permeabilidade entre as classes sociais, tinha o menino 

empinando arraias, a brincadeira na rua, a vendedora de cocada, de quebra-
queixos, de acarajé, as festas e presença constante dos estrangeiros”171. 

Veremos agora se esse empreendimento, a Pousada do Convento do Carmo, 

influenciou de alguma forma o Bairro do Carmo e do Santo Antônio Além do 

Carmo.  

Na percepção da moradora Jussara Santana,  

esses bairros, embora muito próximos, apresentavam situação muito distinta da 

pousada do Carmo até a Igreja do Santo Antônio; eram constituídos de moradores 

mais antigos, que à noite ficavam conversando na calçada, sentados na cadeira na 

frente da casa. No Carmo, especialmente na Rua Ribeiro dos Santos, os imóveis eram 

em grande parte subdivididos, e abrigavam uma população de menor rendimento. 

Essa realidade não se alterou com a instalação da pousada do Carmo; a população 

moradora permaneceu, ou seja, a pousada não trouxe transformações para esses 

bairros e não conseguiu se manter, fechando em 1990”172.  

Na década de 1990, várias manifestações de insatisfação sobre o estado de 

degradação de alguns monumentos e equipamentos foram expressas pelos 

moradores. 

No jornal A TARDE, os moradores reclamam  

os tesouros transformados em ruínas, como o Plano inclinado do Pilar, o Forte de 

Santo Antônio e alguns casarões. O Plano Inclinado, que levava os moradores do 

Santo Antônio para a Cidade Baixa, está desativado há muitos anos e hoje empresta 

suas instalações a  uma serralheria (...) um dos monumentos tradicionais do Bairro, o 

Forte de Santo Antônio, construído pelos portugueses, em ruínas, serve de abrigo 

para 50 famílias e atividades comerciais (A TARDE, 09.05.1994, p.5).   

Essa realidade é confirmada por Fernanda Cabrini, proprietária da pousada 

Boqueirão, ela explica que montou  

a primeira pousada do bairro em 1994, num momento que havia vários imóveis em 

ruínas, o plano inclinado não estava funcionando e o Forte estava abandonado pelo 

poder público. Compramos aqui, atraídos pela vista da Baía de Todos os Santos e 

pelo conjunto arquitetônico. Em 1995 e 1996 mais duas pousadas se instalaram; era 

uma época em que os imóveis eram desvalorizados do ponto de vista do mercado 

fundiário e imobiliário 
173.    

                                                 
170 É importante destacar que na década de 70 o poder público federal e o estadual reforçam a política de turismo, 

que, dentre outros aspectos, traduz-se como subsidiário da iniciativa privada, contribuindo para o crescimento de 

aproximadamente 200% do “parque hoteleiro de Salvador entre 1970 e 1980 (...). A partir desse momento se inicia a 

implantação dos grandes hotéis de cadeia nacional e internacional, a partir da Barra, seguindo pela costa 

atlântica, passando por Ondina e Rio Vermelho. (SANTOS, 1975, p.1) 

171 Entrevista realizada pela autora com a Sra. Márcia Maria Sena da Silva em 8 de setembro de 2010. 

172 Entrevista realizada pela autora com a Sra. Jussara Santana em 17/08/2010.  

173 Informações disponibilizadas à autora por Fernanda Cabrini no dia 18/02/2011.  
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Podemos dizer que essa realidade se insere na teoria de Smith e Hamnett, 

relacionada aos processos de desvalorização e revalorização do ambiente 

construído. No caso em estudo, o abandono do Forte do Santo Antônio, entre 

outros equipamentos, a existência de imóveis em ruínas, que podem ser 

adquiridos em condições mais vantajosas por investidores que buscam mais 

tarde explorá-los com atividades mais condizentes à nova dinâmica espacial ou 

vendê-los por valores expressivos. 

 

Mapa 15 

 

A área definida pela empresa LGR insere-se no Subdistrito 21 – Santo Antônio, 

setores 137 e 138, onde podemos verificar, entre 1991 e 2000, segundo dados do 

IBGE, um decréscimo populacional de 14,8% incidente principalmente no setor 

censitário 138, no qual alcança 24,4%. O setor censitário 138 se destaca por 

localizar-se na principal rua do bairro, à Direita do Santo Antônio com pouco 

mais de 575 metros. Além de uma privilegiada vista para a Baía de Todos os 

Santos, esse setor abriga o Forte de Santo Antônio, o largo do Santo Antônio 

Além do Carmo e a Chácara Baluarte.  Embora esses setores censitários 

estivessem inseridos em um ambiente atraente, em 2000 11% do total de 
domicílios se encontravam desocupados174. 

                                                 
174 De 516 domicílios, 54 estavam desocupados (setores 137 e 138) 
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Tabela 8 
Santo Antônio Além do Carmo - Acréscimo e Decréscimo Populacional  

Ano 
Setor Censitário 137 Setor Censitário 138 Total Total 

Hab -  Hab -  Hab -  

1991 1119   1188   2307   

2000 1067 - 4,64 898 -24,41 1965 - 14,82 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991 e 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Elaboração: Laila Nazem Mourad 

 

Quando se observa as informações de rendimento do IBGE para os censos 1991 

e 2000, verifica-se que, em 2000, diminuiu 26% o número de residentes na faixa 

de rendimento de até 3 salários mínimos.  As famílias com rendimento acima de 

10 salários mínimos aumentaram em 23%, ou seja, em 2000 já se configurava um 

processo de substituição da população pobre por outra, de renda mais 

elevada. 

 

Gráfico 4 Gráfico 5 

  
Fonte: IBGE /1991. Elaboração Laila Nazem Mourad 

                                                                         

Fonte: IBGE /2000. Elaboração Laila Nazem Mourad 

 

 

Os gráficos mostram que, em 1991, 52% dos chefes tiveram acesso à educação 

de nível superior, mestrado e doutorado. Embora essa taxa de instrução tenha 

diminuído 12%, esses setores apresentam uma situação muito diferenciada do 

conjunto da cidade, onde o padrão educacional predominante dentre os 

chefes de domicílios é o segundo grau, completo e ou incompleto. Percebemos, 

ainda, um crescimento em 2000 nos níveis de instrução fundamental (11%) e 

médio (8%), o que pode estar relacionado ao acréscimo de 33,8% no rendimento 

das famílias que recebem de 3 a 5 salários mínimos. 
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Gráfico 6 Gráfico 7 

  
Fonte: IBGE /1991. Elaboração Laila Nazem Mourad 

                                                                            

Fonte: IBGE /2000. Elaboração Laila Nazem Mourad 

 

O conjunto de informações do IBGE indicam que, no bairro do Santo Antônio, no 

período de 1991 a 2000, já se iniciava um processo de transformação da 

composição social. Soma-se a isso o interesse de estrangeiros, entre outros, pela 

ambiência do lugar, pela vista da Baía de todos os Santos e pela existência de 

oferta de imóveis degradados - porém que possuem características 

arquitetônicas peculiares que os distinguem do conjunto da cidade. Entretanto, 

o interesse por esses imóveis começa a ocorrer não por estratégias de 

intervenção no bairro por um grupo de investidores, mas pelo interesse individual 

de estrangeiros, que iniciam um processo de autorreabilitação, (ainda que 

tímido), influenciado pelo processo de recuperação que se desenvolvia no CHS.  

O interesse de estrangeiros, entre outros, pelo bairro de Santo Antônio Além do 

Carmo também estava relacionado à possibilidade de valorização do bairro 

pelo impacto das obras de recuperação do Centro Histórico de Salvador. 

Observa-se no mapa 8, que as 2ª e 6ª etapas do Programa  do Recuperação do 

Centro Histórico de Salvador operam sobre o bairro do Carmo. Na 2ª Etapa desse 

programa, o Estado retirou 170 famílias e, em 1997, na 6ª etapa, mais 71 famílias 

saíram do local. Entre 1988 a 1998, a atividade de serviço teve um acréscimo de 

200%, a comercial 153%, já o incentivo ao uso institucional alcançou 800% 

(PORTELLA: 2009, p. 134-136). Segundo Raul Chagas Neto, do Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC - foram firmados no bairro do 

Carmo, na 2ª Etapa deste programa (1992/1993), contratos de concessão de uso 

junto aos Consulados da Argentina, do Uruguai, Secretarias Estaduais, UNEB, 
Institutos, Associações, ONGs, entre outros175. Esse instrumento jurídico e o 

controle do Estado sobre as atividades que deveriam se instalar na área 

recuperada repetem-se na 6ª etapa, assim como em toda área que envolve o 

programa de recuperação do CHS. Importa perceber que essas atividades 

atraíram novos frequentadores para o Carmo. Esse movimento vai se estendendo 

também para o bairro Santo Antônio Além do Carmo, através da instalação das 

primeiras posadas, mas ainda com diversos movimentos de populações, que 

apresentavam tendências diversas, convivendo no mesmo espaço. 

 

 

                                                 
175 Informações disponibilizadas à autora por Raul Chagas Neto no dia 22/02/2010. 
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Mapa 16 

 

 

 

Essas transformações indicam a existência de um ambiente sujeito ao 

desenvolvimento do processo de gentrificação, mas tal fenômeno ainda não se 

caracteriza nesse momento no Bairro Santo Antônio Além do Carmo. Como 

veremos adiante, a compra de imóveis por estrangeiros, dentre outros, 

intensifica-se a partir de 2000, sobretudo pelo empreendimento da LGR Santo 

Antônio Além do Carmo. 
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3.2  Existe gentrificação no CHS? Modalidades de intervenção e 

processos urbanos em 03 operações em curso – 2000 a 2010 

Na análise anterior buscamos verificar se havia indícios de gentrificação no período 

que antecede a nossa pesquisa. Nosso objetivo agora é analisar se, no período de 

2000 a 2010, existiu um processo de gentrificação no Centro Histórico de Salvador, 

nas três intervenções que estão atualmente em desenvolvimento: uma pública, a 7ª 

Etapa de Recuperação do Centro Histórico, e duas privadas, o Cluster Santa Tereza 

e o Empreendimento LGR Santo Antônio Além do Carmo. 

Para verificar a existência ou não desse fenômeno, serão utilizados diversos 

recursos, entre os quais se destacam: fichas de cadastramento dos moradores 

da 7ª Etapa, realizada pela CONDER em 2000; dados de ligação, desligamento e 

consumo do serviço de abastecimento de água realizado pela EMBASA; dados 

de ligação, desligamento e consumo do serviço de distribuição de energia 

elétrica fornecido pela COELBA, referentes aos moradores titulares das contas no 

período estudado.  

Para verificar como se processa a mudança econômica nos  mercados fundiários e 

imobiliários, foram levantadas junto à secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ -  as 

transações de transferência de titularidade dos imóveis inseridos nos projetos 

privados e públicos.  

Foram levantadas, ainda, informações dos processos de reforma, ampliação e 

pedidos de diretrizes e análises para realização de projetos no Centro Histórico, 

realizados pelo IPHAN, bem como os projetos aprovados pela SUCOM.  

No entanto, para a realização do trabalho de campo encontramos alguns 

obstáculos, entre os quais se destaca a dificuldade em estabelecer um parâmetro 

que conciliasse a base de dados do IBGE com a configuração das áreas de 

intervenção utilizadas no estudo. Ainda em relação ao Censo Demográfico, não foi 

possível realizar uma atualização de indicadores, já que os dados disponíveis 

referem-se a 1991 e 2000. O novo censo 2010 estava sendo realizado no período em 

que realizávamos a pesquisa, portanto os dados ainda não estavam 

disponibilizados.  

3.2.1  A 7ª Etapa de Recuperação do Centro Histórico e o Programa 

Monumenta 

Para viabilizar a 7ª Etapa do Programa de Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador, o Estado mobilizou recursos do Programa Monumenta, sobre cuja 

concepção faremos a seguir uma breve explicação. O Programa MONUMENTA 

representa uma das facetas da política pública oficial de preservação do 

patrimônio cultural brasileiro, originária de uma iniciativa do governo federal e 

viabilizada por uma parceria inicial entre o Ministério da Cultura – MinC, e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID, subscrita pela UNESCO, à qual se somou 

a participação da Caixa Econômica Federal e da iniciativa privada (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2009).  

O programa MONUMENTA foi elaborado durante o primeiro mandato do governo 

Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 1998, tendo como diretriz a estruturação de 
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um modelo de financiamento cultural e gestão de parcerias que envolvesse os três 

níveis de governo e a iniciativa privada. 

Tozi ressalta duas particularidades do programa:  

1) o pressuposto em explorar os usos econômicos do patrimônio cultural através de 

estratégias de gestão pública estruturadas nas teorias de Planejamento Estratégico 

Urbano, com uma diretriz política de atração de investimento; 2) o discurso 

gentrificador existente por trás do argumento da reabilitação urbana; o projeto 

encobre o processo de gentrificação urbana (pela valorização do aspecto cultural), 

apropriando-se do discurso de incentivo ao desenvolvimento local, e da preservação 

do patrimônio cultural como elemento estratégico de sustentabilidade urbana (TOZI: 

2007, p. 110). 

Segundo Leite, o Programa surge de um consórcio, o qual entende que 

no plano institucional, as políticas de preservação, no Brasil, alinham-se à lógica do 

enobrecimento, celebrando o maior acordo financeiro da história das instituições de 

cultura e que [...] o financiamento do BID não é uma doação a fundo perdido, mas 

um empréstimo, a juros de 6,5% ao ano [...] cujo principal objetivo [...] é a dinamização 

econômica desses setores [...](LEITE: 2004, p. 75).  

Para Tozi o programa MONUMENTA oficializou o 

discurso público sobre a união entre cultura e transformação urbana. A implantação 

do programa significou a adequação das políticas voltadas para a preservação do 

patrimônio cultural às regras do BID, que (...) é um braço para a implantação das 

políticas neoliberais na America Latina (TOZI: 2007, p. 112). 

Os conceitos que têm orientado o Programa Monumenta são sustentabilidade, 
visibilidade, atratividade e acessibilidade176. O conceito de acessibilidade presente 

no Programa Monumenta. 

De acordo com Gastal,  

corresponde à melhoria das condições de acesso à área, para tanto recomendando 

a implantação de estacionamento para veículos individuais e coletivos turísticos, e a 

melhoria de passeios e travessias de pedestres”. A acessibilidade de que trata “não 

é universal, mas seletiva [...] visto que a acessibilidade não supõe todos os segmentos 

da população, mas daqueles que se deslocam em carro de passeio ou veículo 

turístico e direcionado aos moradores (GASTAL: 2003, p. 86-87). 

O conceito de sustentabilidade presente no regulamente operativo do programa 

explicita que “entende-se por sustentabilidade a geração permanente de receitas 

                                                 
176 Os objetivos do Programa Monumenta são “[...] permitir que o patrimônio histórico e artístico com proteção 

federal tenha suas características restauradas e que, cada vez menos, dependa de recursos federais para sua 

conservação”, “[...] preservar áreas prioritárias do patrimônio histórico e artístico urbano [...]”, “[...] estimular ações 

que aumentem a consciência da população sobre a importância de se preservar o acervo existente”, estimular o 

desenvolvimento de “[...] critérios de preservação [...]” e “[...] projetos que viabilizem as utilizações econômicas, 

culturais e sociais das áreas em recuperação no âmbito do projeto [...]” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009). 

Para alcançar esses objetivos, o Programa Monumenta se estrutura em cinco componentes: “Investimentos 

Integrados em Áreas de Projetos”, “Fortalecimento Institucional”, “Promoção de Atividades Econômicas”, 

“Capacitação de Artífices e de Agentes Locais de Cultura e Turismo” e “Programas Educativos sobre o Patrimônio 

Histórico” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009). 
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suficientes para garantir o equilíbrio financeiro das atividades e manter conservados 

todos os imóveis da Área de Projeto, inclusive monumentos cujas receitas sejam 

insuficientes para sua conservação (MINISTÉRIO DA CULTURA, Regulamento 

Operativo, 2006 pg. 38) 

Ou seja, ainda de acordo com Gastal, por sustentabilidade econômica 

compreende-se “que os ‘investimentos em monumentos públicos sob proteção 

estadual ou municipal devem apresentar taxa de retorno igual ou superior a 12% ao 

ano, a preços constantes’, e o mesmo se espera dos bens particulares” (GASTAL: 

2003, p.87). 

Já o conceito de atratividade é entendido como “selecionar ações que melhor 

contribuam para esse fim, ou seja, no jargão da Carta Consulta – Parecer Técnico, o 

de ‘destacar a implantação de usos comerciais, turísticos e culturais” (MINISTÉRIO 

DA CULTURA, 2009). 

Essa ideia é coerente com a de Tozi, que entende que 

Ideologicamente, o Programa MONUMENTA tende a constituir-se em um instrumento 

de gentrificação, pois, além dos projetos de intervenção arquitetônica do patrimônio 

histórico, e dos estudos de visibilidade e impactos socioeconômicos e ambientais, o 

programa prevê a elaboração de diagnósticos econômicos e políticos voltados à 

revalorização do solo urbano das áreas detentoras dos conjuntos patrimoniais 

selecionados, ocasionando uma possível expulsão dos moradores da região. A 

potencialidade econômica do município ou do estado deve ser comprovada através 

de documentos que indiquem a capacidade de retorno dos investimentos a serem 

realizados na região, conforme exigido na apresentação do perfil econômico e social 

da área. Além disso, é necessário demonstrar a capacidade de manutenção do 

Fundo de Preservação (TOZI: 2007, p. 118).    

Em consonância com essa lógica, o Ministério da Cultura e o Estado da Bahia, com 

a participação do município de Salvador, assinaram, em 2002, o convênio de 

Requalificação da 7ª Etapa do Centro Histórico de Salvador, através do Programa 

de Preservação de Patrimônio Cultural Urbano (Programa Monumenta) do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN), do Ministério da Cultura, com 

financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Programa 

das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), além de 
recursos de contrapartida do governo Estadual177.  

A Área de Projeto é constituída por 16 quadras, dentre as quais, especificamente, 

14 quadras serão recuperadas.  O projeto compõe-se da restauração de sete 

monumentos inseridos na relação do patrimônio histórico urbano brasileiro sob 
tutela federal tombado pelo IPHAN178: 1) antigo Seminário São Dâmaso, do século 

XVII; 2) Igreja das Ordens 1ª e 3ª e Convento de São Francisco, do século XVIII; Igreja 

de Nossa Sra. da Ajuda, do século XIX; 3)  Casa dos Sete Candeeiros, do século XVII, 

restaurada na década de 40, atualmente sob administração do IPHAN, situada na 

                                                 
177 O valor do convênio nº394/2002 foi de R$33.801.88,00.  O convênio ressalta a implantação e manutenção de um 

Fundo contábil local de preservação, para dar sustentabilidade ao Projeto, por um prazo mínimo de 20 anos, 

incluindo anualmente, na ‘proposta orçamentária’, o aporte do governo estadual no valor de Rr$200.000,00 para o 

Fundo.  

178 O projeto previa inicialmente a recuperação da Casa das 7 Mortes e duas sedes do IPAC, substituídos pelo 

complexo do Tesouro 1 e 2 e o Liceu de Artes e Oficíos da Bahia.   



 126 

rua do Tesouro; 4) edificação da rua Saldanha da Gama n° 25, 15 e 35 juntamente 

com a edificação da rua 28 de Setembro, n° 08, que formam o conjunto de 

edificações da sede do IPAC; 5)  museu da Casa de Rui Barbosa; e 6 e 7)  complexo 

do Tesouro 1 e 2. 

Além dos monumentos, o projeto inclui a recuperação de 76 casarões dos séculos 

XVIII, XIX e do início do século XX, junto a algumas construções do século XVII e da 

segunda metade do século XX. Também foi prevista a recuperação da 

infraestrutura de circulação viária, drenagem, pavimentação e paisagismo, assim 

como a execução de um estacionamento. (SETEPLA/TECNOMETAL: 2002, p. 5). A 

justificativa do projeto destaca que a área de intervenção foi escolhida em função 

de sua importância histórico-cultural, completando o processo de recuperação do 

Centro Histórico de Salvador em sua totalidade. No entanto, em sua 

argumentação, percebe-se o caráter excludente que permeou esse projeto, 

principalmente quando destaca que “uma alta concentração de imóveis em ruínas 

ou em péssimo estado de conservação, associado à marginalidade social e urbana 

ali observada, foram fatores decisivos para sua seleção dentro do Programa 

Monumenta, sem o que a recuperação e reutilização efetiva do Pelourinho não 

seria possível” (SETEPLA/TECNOMETAL: 2002, p. 9).  

 
Mapa 17 - Projeto da 7ª Etapa de Recuperação do CHS 

 
Fonte: Governo do Estado da Bahia/CONDER -Jun-2000 

Mapa elaborado pela Econtep/CONDER/2000 

As escolhas políticas e os conceitos que orientam esse projeto podem ser facilmente 
percebidos no conteúdo proposto na ‘Matriz de Planejamento’179:  

                                                 
179 CONDER/MONUMENTA-BID, Resumo Executivo do Projeto de Recuperação da 7ª Etapa do CHS, pgs. 30 a 32. 
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incremento do fluxo de visitantes; Fundo de Preservação superavitário após 2 anos de 

conclusão do projeto; das famílias que ocupavam 87 imóveis 70% deveriam ser 

relocadas; elaboração e divulgação de plano de promoção imobiliária até dezembro 

de 2002; e o estacionamento para os moradores implantado até dezembro de 2003; 

estímulo da presença da iniciativa privada na área 180. (SETEPLA/TECNOMETAL: 2002, 

p. 23). 

No conjunto dos documentos analisados não foram incorporadas as conquistas do 

Movimento pela Reforma Urbana, incluídas na Constituição Federal de 1988 e 

posteriormente no Estatuto da Cidade. Além disso, não foi indicado pelo poder 

público nenhum instrumento de recuperação das mais-valias urbanísticas 
geradas181. A faceta mercadológica do Projeto é evidenciada nos documentos 

consultados. “Os Projetos deverão incorporar a iniciativa privada desde a sua 

concepção, tanto na condição de potenciais operadores, como de parceiros em 

empreendimentos imobiliários e comerciais, com vistas ao esforço de revitalização 

das áreas de intervenção” (SETEPLA/TECNOMETAL: 2002, p. 33). 

É possível, ainda, verificar qual era a população e os serviços que o projeto 

pretendia atrair através dos discursos. O documento elaborado pela empresa 

SETEPLA TECNOMETAL confirma que 

 As famílias que deveriam continuar residindo no Centro Histórico eram aquelas 

proprietárias - que desejavam permanecer na área - ou as que tinham condições de 

manter o imóvel, ou seja, as que possuíam renda e estrutura familiar organizada. As 

demais famílias, desde que cadastradas, foram auxiliadas para aquisição de imóveis 

em outros bairros da cidade (SETEPLA TECNOMETAL: 2000, p.77).  

A principal característica do projeto original de Salvador, dentro do Monumenta, foi 

a sua recuperação para o uso residencial em larga escala, incorporando a 

diversidade de uso, mas não a diversidade social. A possibilidade de abertura do 

acesso à moradia para as diferentes classes sociais, com prioridade para os 

residentes nem foi cogitado. O Estado, ao contrário, destinou a área somente para 

funcionários públicos servidores estaduais. Sant’Anna enfatiza outra mudança 

significativa no programa de recuperação da 7ª etapa:  

as ações de recuperação deixam de ser tratadas como empreendimentos ou 

enclaves e passam a ser tratadas como cidade. Mas esta mudança, ao contrário do 

que poderia parecer à primeira vista, não resulta de uma tomada de consciência do 

                                                 
180 Esclarecemos que destacamos algumas propostas contidas na Matriz de Planejamento do projeto da 7ª Etapa 

de Recuperação do Centro Histórico de Salvador. Cabe salientar que a lógica do projeto responde ao 

Regulamento Operativo do contrato de empréstimo 1200/OC-BR. Este estabelece os termos e condições que 

regem as ações do Programa Monumenta do Ministério da Cultura. O documento define as relações entre as 

entidades financiadoras e executoras, assim como estabelece as regras gerais de financiamento, elegibilidade, 

condições para execução e a lista de prioridades do programa.  

As respostas às exigências estabelecidas no Regulamento Operativo do Programa, estruturadas através dos 

componentes: Investimentos; Formação de mão-de-obra especializada; Fortalecimento institucional e; Publicidade 

e mobilização comunitária – são explicitados em um plano de ação construído a partir de Oficinas de 

Planejamento promovidas pelo Ministério da Cultura, com a participação do IPHAN e com o apoio do BID, da 

Secretaria da Cultura e do Turismo e do IPAC. A oficina de planejamento realizada no período de 19 a 21 de 

setembro de 2000, adotou a metodologia ZOPP – Ziel Orientierte Projekt Planung (Planejamento de Projeto 

Orientado por Objetivos), sendo os seus resultados utilizados na elaboração da Matriz de Planejamento 

apresentada na Carta Consulta do Município de Salvador, CONDER/ SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA. Relatório 

Executivo do Projeto de recuperação da 7ª Etapa do CHS, Salvador, maio de 2002, p. 23. 

181 Lembramos que a prefeitura é partícipe desse projeto; nesse sentido, seria possível introduzir e aplicar 

instrumentos urbanísticos desta natureza. 
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governo do Estado quanto à falta de sustentabilidade do modelo anteriormente 

adotado. Ela decorre da entrada em cena das agências de financiamento, no caso 

BID, e da Caixa Econômica, as quais, em última análise, têm assumindo, indiretamente, 

os contornos básicos das novas intervenções (SANT’ANNA: 2004, p.51). 

3.2.1.1  Reafirmação do projeto político: deslocamento das famílias  

Trata-se agora de buscarmos analisar o processo de deslocamento das famílias da 

7ª Etapa, visando entender se o que estava ocorrendo na prática conduziria à 

gentrificação. Para isso, levantamos, sistematizamos e analisamos as fichas de 

cadastramento dos moradores, utilizada pela CONDER na Pesquisa 

socioeconômica e ambiental de 2000.             

Nessa pesquisa observamos através da análise das “Fichas de Acompanhamento 

dos Moradores que optaram pelo auxílio moradia”, que 406 famílias, 1/3 dos 

moradores da 7ª Etapa de recuperação do CHS, não tinha para onde ir – os assim 

chamados “sem destino”.   747 famílias espalharam-se em 80 bairros do município 

de Salvador; 40 municípios do Estado da Bahia receberam pelo menos uma família 
moradora da 7ª Etapa, assim como 9 Estados do Brasil182. 

Para Jecilda Mello, presidente da Associação de Moradores e Amigos do Centro 

Histórico – AMACH - o auxílio-relocação revela duas questões importantes: 

A própria comunidade tinha e ainda tem alguns que pensam que com o governo não 

se briga - você não vence governo - então isto é uma história de muita submissão, o 

cidadão precisa acreditar que ele também tem direito. Além disso, a intenção do 

estado era a de que você fosse pra bem longe, de forma, que você não conseguisse 

voltar, você ia perder suas próprias origens, estas origens todas que deram vida a este 

lugar e que o governo lhe botou pra fora sem lhe dar nenhuma condição. Porque este 

auxílio- relocação não estava lhe relocando para um outro lugar, estava lhe tirando o 

direto de morar, seja no centro histórico seja em outro lugar porque o ‘dinheiro era tão 
irrisório’183 que não dava para morar em nenhum lugar. 184.                

Conforme coloca Fernandes, “os moradores não tinham alternativas à violência 

que acompanhava o processo, e a fragilidade social dos moradores induziu à 

aceitação do auxílio-relocação a um preço que não permitiria acessar qualquer 

alternativa de moradia”(FERNANDES: 2006, p.4). O Plano de Reassentamento 
(CONDER, 2001)185 formulado em 2001 para atender ao Regulamento Operativo do 

Programa Monumenta – BID estrutura-se a partir das informações de que: 

Das 1764 famílias cadastradas, a maioria dos moradores 90% optaram pelo simples 

pagamento do auxílio- relocação, e as famílias que optaram pelo reassentamento 

                                                 
182 Das 1674 famílias cadastradas em 2000, segundo informação constante no Relatório do Programa de 

Recuperação do Centro Histórico de Salvador, UEP - Salvador, Perfil do Projeto, Volume 3, p. 412. Tivemos acesso a 

1292 fichas cadastrais.  

183 O valor médio pago a título de auxílio-relocação foi de R$ 1.881,99 para o uso residencial, conforme pudemos 

observar nas fichas de cadastramento e nos termos de compromisso assinados pelas famílias. O auxílio-moradia não 

alcançava sequer o valor de produção de uma unidade habitacional em Cajazeiras, executada pela CONDER. 

184 Entrevista realizada pela autora no dia 30 de agosto de 2010.  

185 Plano de Reassentamento formulado pela CONDER em 2001, p. 415. 
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10% seriam atendidas no Conjunto Habitacional no bairro de Cajajeiras, em 

Salvador. O custo aproximado por unidade habitacional era de dez mil reais, 
financiado em 10 anos, debitado o valor do auxílio-relocação” 186. No mesmo 

documento é informado que a “intenção de permanecer na área  foi manifestada 

por uma parcela irrisória da população: apenas 4 dos 3196 moradores 

cadastrados, dentre esses 3 proprietários residentes. Por outro lado, no cadastro 

comercial, 30 dos 55 comerciantes, em geral proprietários, manifestaram-se 

favoráveis a permanecer no local (CONDER, 2001, p. 505). 

Contraditoriamente a esta pesquisa, em 2000, 54,8% dos moradores manifestaram o 

interesse em ir para local próximo ao Centro Histórico, e cerca de 80% dessas 

famílias, quando perguntadas se teriam interesse em comprar um imóvel no centro 

histórico, caso houvesse um financiamento acessível, responderam 

afirmativamente. (SETEPLA/TECNMETAL: 2002, p.51). Quando analisamos as 

informações da CONDER, constatando a opção majoritária das famílias pelo auxílio-

relocação e pelo reassentamento, a ideia que temos é que desejavam construir 

uma resposta para justificar a expulsão dos moradores, mas o argumento não se 

sustenta em uma análise mais detida. 

Segundo Jecilda Mello, presidente da Associação de Moradores e Amigos do 

Centro Histórico – AMACH, as famílias que foram reassentadas em Valéria II, Coutos 

e, posteriormente, transferidas para o Conjunto Habitacional Cajazeiras, ficaram 

numa situação muito difícil:  

era um lugar que estava acontecendo, sem infraestrutura, sem transporte, as pessoas 

que trabalhavam no centro não tinham dinheiro para condução. A transferência 

dessas famílias para a periferia reduziu as oportunidades de rendimento, em função de 
esta população exercer majoritariamente atividades informais. 187 

A dimensão desse conflito fica mais evidente quando os dados do tipo de 

ocupação dos moradores são explicitados. Dos 1.938 entrevistados em 2000 pela 

CONDER, 65,0% eram autônomos, dentre os quais 23% eram biscateiros; 22% 

empregadas domésticas, cozinheiras, lavadeiras e diaristas; 19%  vendedores 

ambulantes e o restante se dividia em várias atividades, tais como músicos, 

costureiras, artistas e artesãos, vendedores de acarajé, sapateiros, entre 

outras.(SETEPLA/TECNMETAL: 2002, p.54) 

 

                                                 
186 Informação disponível no Relatório do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, UEP-Salvador, 

Perfil do Projeto, Volume 3, p. 505 

187 Entrevista realizada pela autora no dia 30 de agosto de 2010. 
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Gráfico 8 

 
Fonte: CONDER/2000. Elaboração Laila Nazem Mourad 

 

No projeto financiado por recursos do governo Estadual, Federal, empréstimo do 

BID, totalizando inicialmente R$33.801.881,00, o tema da relocação entrou como 

mitigação de impactos sociais, com previsão de utilização de recursos 

extraprograma no valor de R$2.875.332,00. Enquanto os recursos para construção 

do estacionamento e a recuperação dos casarões alcançavam 45% do total dos 

investimentos, o recurso para auxílio-relocação nem entrou na composição 

financeira do programa, embora o BID estabelecesse um conjunto de ações e 

instrumentos burocráticos como, por exemplo, um Plano de Reassentamento. Tal 

plano, em nossa avaliação, só serviu para monitorar o processo de limpeza social 
da área188.(SETEPLA/TECNMETAL: 2002, p. 413) Em diversas passagens dos textos essa 

intenção ficou evidenciada:  

Como primeiro resultado dos contatos realizados, foi estabelecido um acordo com 

os residentes para o congelamento da área, tendo em vista impedir novas 

invasões, o que inviabilizaria a efetivação do plano de remoção [...] Embora o 

Plano de Reassentamento tenha previsto que seria realizado um monitoramento 

das famílias/pessoas beneficiadas pelo auxílio-relocação, a equipe do social tem 

encontrado dificuldade em proceder a este acompanhamento uma vez que 

muitos não deixaram o registro do novo local de moradia 

(CONDER/MONUMENTA/BID¨2002, p. 416) 

 

                                                 
188 O Plano de Reassentamento era composto de: reassentamento e auxílio-relocação, organização comunitária, 

educação ambiental e sanitária, geração de trabalho e renda, e monitoramento e avaliação da implementação 

do plano. Informação disponível no Relatório do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, UEP-

Salvador, Perfil do Projeto, Volumes 3, elaborado pela empresa SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA, consultoria – 

projeto- gerenciamento - contratada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, 2000, 

p.413. 
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Mapa 18 - Deslocamento dos moradores da 7ª Etapa, para 

Municípios da RMS e Bairros de Salvador (2000/2003) 

 
Fonte: Fichas de cadastro de 1292 famílias indenizadas na 7ª Etapa de 

Recuperação do CHS/CONDER/2000 -2003 

Elaborado pela arquiteta Silvana Sá de Carvalho para este trabalho (2010) 

 

Pode-se observar, no mapa acima, que das 747 famílias  espalhadas em 80 bairros 

do município de Salvador, as taxas de deslocamento foram mais relevantes para os 

bairros de: São Caetano, Coutos e Fazenda Grande de 1,41 a 2%; Valéria, Saúde, 

Cajazeira, Centro Histórico, Brotas e Liberdade com 2 a 3%; e com mais de 3% 

destaca-se o bairro de Nazaré por apresentar o maior índice de recebimento das 

famílias da 7ª Etapa, com 6,35%. 

Em princípio, esses dados podem parecer inexpressivos, porém do ponto de vista 

territorial, quando se observa o deslocamento das famílias residentes na 7ª Etapa de 

recuperação do CHS e a sua relação com as regiões administrativas, percebemos 

cinco movimentos:  



 132 

1) Famílias que se concentraram no centro e nos bairros mais próximos do centro, 

nas regiões administrativas de Brotas e Liberdade;  

2) Famílias que se deslocaram na direção das regiões administrativas de: São 

Caetano; Pau da Lima; Valéria; Cajazeiras, e se aproximaram espacialmente da 

área do Miolo, localizada no centro geográfico do município;  

3) Famílias que se deslocaram para o Subúrbio Ferroviário ou próximo;  

4) Famílias dispersas na malha urbana/ território;  

5) Famílias sem destino. 

Gráfico 9 

 
Fonte: Ficha de cadastro de 1292 famílias/CONDER – 2002. Elaboração Laila N. Mourad 

 

Cerca de 30% das famílias (241) permaneceram na região do centro, em virtude de 

o local de moradia ser próximo ao local de trabalho e dos vínculos socias e culturais 

estabelecidos com o Centro Histórico. Soma-se a disponibilidade de imóveis ou 

cômodos com o valor de aluguel acessível do ponto de vista da capacidade de 

pagamento das famílias permitiu a sua permanência na região do centro. Cabe 

ressaltar que o valor de aluguéis a um preço acessível decorre de um estoque 

existente de imóveis em condições precárias.  

Observamos, ainda, que 83 famílias se deslocaram para o Subúrbio Ferroviário, 

configurando-se na segunda concentração dos destinos. Essa região se caracteriza 

como “uma das áreas mais carentes e problemáticas da cidade, concentrando 

uma população pobre e em uma porção do território marcado pela precariedade 

habitacional, pelas deficiências de infraestrutura e, mais recentemente, por altos 

índices de violência” (GORDILHO-SOUZA:2008, p.231).  
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Gráfico 10 

 
Fonte: Ficha de cadastro de 1292 famílias/CONDER – 2002. Elaboração Laila N. Mourad 

 

 

Gráfico 11           

 
Fonte: Ficha de cadastro de 1292 famílias/CONDER – 2002. Elaboração Laila N. Mourad 

 

As 210 famílias que partiram para os bairros São Caetano, Pau da Lima, Valéria e 

Cajazeiras acabaram ficando confinadas territorialmente em um lugar onde as 

condições de infraestrutura urbana eram extremamente precárias. 

Segundo Jecilda Mello, presidente da AMACH, os “sem destino”“eram aquelas 

famílias que ficaram na calçada, embaixo das marquises do centro histórico, onde 

aqueles que os expulsaram eram obrigados a passar todos os dias e continuarem a 
avistá-los no local”189.   

                                                 
189 Entrevista realizada no dia 30 de agosto de 2010. 
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Para Pugliese  

em muitos desses casos, observa-se que o patrimônio sequer foi restaurado e que o 

objetivo central mesmo era retirar dali os sujeitos “defeituosos” por sua pobreza. E o 

mais escancarado ainda se pode ver: antigo morador dormindo na calçada de sua 

antiga casa, ainda irretocada pelo Estado, criando mato pelas paredes. Com isso 

observamos ser esfarrapada a reiterada justificativa de muitos despejos por 

necessidade iminente de recuperação física dos prédios considerados “Patrimônio da 

Humanidade.(PUGLIESE:2005, s/n). 

Essa é a população mais pobre moradora da 7ª Etapa. Das 406 famílias sem destino, 

as que não tinham um lugar fixo para se abrigar, 78% recebiam até 1 salário mínimo, 

9% de 1 a 3 salários mínimos e, somente 1%, acima de 3 salários mínimos; 12% não 

possuíam rendimento.       

Gráfico 12 

 
Fonte: CONDER/2000. Elaboração Laila N. Mourad 

O processo de expulsão da 7ª etapa foi de forma rápida e em escala significativa, 

considerando que, entre a 1ª e a 6ª etapa do Programa de Recuperação do Centro 
Histórico, ‘2153 famílias’190 foram expulsas e na 7ª etapa, em fevereiro de 2002, antes da 

assinatura do convênio com o Programa MONUMENTA, a CONDER já tinha efetuado o 

pagamento e a retirada de 1023 famílias. A somatória dos valores pagos nas 1023 
indenizações perfaz R$1.925.284,90, sendo o valor médio de R$1.881,99191.      

De acordo com Pugliese,  

uma vez garantido o financiamento, a história se repete. O Governo promulga a lei 

estadual 8212/02, desapropriando todos os imóveis constantes na área da 7ª etapa com 

a finalidade de implementar programa habitacional voltado para população de baixa 

renda. Nesse programa, entretanto, a moradia seria destinada a servidores públicos. Aqui, 

muito mais que antes, fica escancarado o intento de ‘assepsia social do estado’: os 

moradores atuais, portadores da identidade cultural do lugar, deveriam deixar seus 

imóveis e serem substituídos por outro perfil populacional (PUGLIESE: 2005, s/n).  
                                                 
190 WIPFLI, Famílias que receberam indenizações, conforme levantamento de documentos pesquisados no IPAC: 1ª 

Etapa 438 famílias; 2ª Etapa 170 famílias; 3ª Etapa 429 famílias; 4ª Etapa 940 famílias; 5ª Etapa 94 famílias; 6ª Etapa 82 

famílias, pgs. 246 -452. 

191 Informação levantada a partir das fichas de cadastramento dos moradores da 7ª Etapa. Observa-se que,  de 

R$2.875.332,00 previstos na mitigação de impactos sociais, 67% tinham sido utilizados até o momento. 
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O conjunto de informações analisado até agora poderia confirmar que se trata de 

um processo de expulsão, mas essa ação é muito mais do que uma expulsão;  a 

concepção do projeto apresenta de forma explícita a intenção de trazer para a 

área moradores de classe média.  Podemos verificar essa intenção, por exemplo, 

através da justificativa que orientou a aprovação do programa de recuperação da 

7ª Etapa junto ao Programa Monumenta/BID. 

a opção pelo uso residencial visando atrair a classe média, deve-se ao fato de ser 

mais compatível com a necessidade de conservação dos imóveis restaurados. Para 

atender cerca de 1.500 moradores e novos usuários, serão implementados dois 

estacionamentos, entre outros equipamentos, visando oferecer um produto 

habitacional totalmente diferente, em um espaço urbano recuperado e integrado ao 

tecido social, turístico e cultural do Centro Histórico de Salvador”. 

(CONDER/MONUMENTA/BID: 2002, p. 77). 

3.2.1.2  Mudança de governo e mobilização social 

O processo de Requalificação do Centro Histórico de Salvador é conhecido 

nacionalmente como uma experiência autoritária e segregadora, em que 3.574 

famílias pobres, moradoras do Pelourinho, em sua maioria negras, foram expulsas 

desde o início do processo, em 1992 , e estendeu-se até 2003. 

(CONDER/MONUMENTA/BID: 2002, p. 412). 

Em contraposição ao projeto da 7ª Etapa do Centro Histórico de Salvador, que 
reafirma o processo de Requalificação da área, praticado ao longo de 11 anos192, 

um grupo de moradores do Pelourinho criou, em julho de 2002, a Associação de 

Moradores e Amigos do Centro Histórico – AMACH - tendo como principal bandeira 

de luta a permanência dos moradores na área da 7.ª Etapa de Revitalização do 

CHS. 

Segundo Jecilda Mello, presidente da AMACH,  

Na metade do cadastramento da 7ª Etapa começamos a perceber que, com a 

expulsão das famílias (e juntamente com elas a cultura que construiu e deu identidade 

ao espaço), não ia ter gente, que nós que vivíamos há anos neste lugar, em imóveis 

que foram passando de geração para geração, não fazíamos parte deste projeto. 

Além disso, nos sentíamos muito agredidos com as ações ostensivas do estado, de 

expulsão em massa de famílias que residiam nos imóveis da Rua Guedes de Brito, 7 de 

Novembro e nos casarões do tesouro 1 e 2. Somente as famílias que eram proprietárias 
(três) que estavam residindo aqui não foram incomodadas 193.   

Para se contrapor a esse modelo de renovação urbana excludente, a Associação 

de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador (AMACH) denunciou a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia–CONDER pela 

violação do Direito à Moradia. O movimento organizou atos públicos, entrevistas em 

jornais e revistas e entrou com uma Ação Civil Pública no Ministério Público Estadual 

contra o governo do Estado da Bahia. 

                                                 
192 Período considerado de 1992 a 2002 (data de ingresso da Ação direta de inconstitucionalidade- ADIN) 

193 Entrevista realizada no dia 30 de agosto de 2010. 
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Imagens 15 e 16 - Mobilização dos moradores da 7ª Etapa   

Fotos cedidas pela Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador 

Segundo Pugliese  

a partir daí começa a ser debatido pelas instituições, inclusive pelo judiciário, o 

alcance constitucional da proteção ao patrimônio cultural material e imaterial. Sub-

judice, questionada em uma Ação Civil Pública que pleiteia a permanência dos atuais 

moradores e numa Adin que questiona a validade da lei 8212/ 02, as verbas para a 7ª 

etapa são suspensas pelo Ministério da Cultura, responsável pelo repasse, até 

definição da questão (PUGLIESE:2005, s/n). 

O discurso evidencia ainda mais a posição conservadora e segregadora do Estado,  

explícita  no trecho da declaração do Governador Paulo Souto, de 2003, transcrita 

a seguir: 

Conforme a pesquisa sócioeconômica realizada, revelaram-se condições indignas de 

vida para os moradores do local, não sendo admissível, à ótica constitucional, falar-se 

em cultura nascida exclusivamente das condições de pobreza e carência que os 

caracterizam e, muito menos, em requerer proteção para essa cultura, certamente 

não desejável para uma sociedade que respeite a dignidade de seus integrantes [...] 

Existe tão somente um estilo de vida determinado pela pobreza, indigno de ser 

considerado como expressão da dignidade da pessoa humana. Ressalta-se que a 

pesquisa sócioeconômica apenas denota pobreza e marginalidade [...] Não há na 

hipótese cultura popular a ser protegida (Declaração do Governador Paulo Souto, 

ADIN, 2003).  

O governo do Estado, responsável pelas obras de recuperação, desconsidera 

completamente o conceito de patrimônio cultural, que reúne os elementos 

formadores de referência do lugar: “as práticas sociais, a identidade, a memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. As formas de expressão; 

os modos de criar, fazer e viver; edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico (...)”. (Art.216, caput, da CF/88)  

Vários foram os fatores que contribuíram para a mudança na proposta de 

intervenção a partir de 2003. Porém, não podemos deixar de enfatizar a conquista 

de um grupo de alfaiates e moradores que habitavam, há 20 anos (e, em alguns 

casos, mais), o Prédio nº 01 da Rua da Misericórdia. Eles resistiram às ameaças de 

despejo, movido pelo Estado, que indevidamente obteve a imissão da posse desse 

imóvel, alegando na ação de desapropriação que: 
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 há aproximadamente quarenta anos o proprietário encontrava-se 

desaparecido;  

 no prédio existiam apenas “eventuais ocupantes” e “pessoas estranhas ao 

processo”;  

 havia o perigo de desabamento do imóvel pelo avançado estado de 

deterioração . 

Segundo Barros e Pugliese, a verdade é que os eventuais ocupantes, os alfaiates, 

comerciantes e moradores vinham habitando - alguns desde 1962 - mansa, pacífica 

e ininterruptamente o ‘Prédio dos Alfaiates’. 

Para assegurar seus direitos, os alfaiates e moradores denunciaram à Promotoria do 

Meio Ambiente do Ministério Público Estadual as irregularidades cometidas até então no 

processo judicial e o descaso do Poder Público com a recuperação e preservação do 

patrimônio artístico, histórico e cultural presente no "Prédio dos Alfaiates", em especial 

com os próprios alfaiates como elementos tradicionais do local” (BARROS e PUGLIESE: 

2005, p.13). 

De forma pioneira, a assessoria jurídica de um parlamentar estadual questionou a 

concepção do que se “entendia como ‘utilidade pública’ na preservação do 

patrimônio histórico, e a incoerência ou contrassenso em extirpar deste o valor do 
elemento humano”194. A defesa construída foi a de que a desapropriação, reforma 

ou restauração não poderiam abdicar da preservação da integridade e da 

dignidade humana. Um dos argumentos utilizados por Barros e Pugliese foi a 

“violação expressa do patrimônio cultural imaterial ali erigido, na medida em que 

possibilitou ao Governo a expulsão e o desenraizamento dos seus moradores – 

sobretudo da população negra que deu identidade ao espaço”. (BARROS e PUGLIESE: 

2005, p.13). 

Barros e Pugliese ressaltam que “O reconhecimento do direito de retorno dos alfaiates 

ao “Prédio dos Alfaiates”, como único meio de manter a integridade histórica do 

imóvel, abriu uma nova perspectiva para os movimentos sociais contribuindo no 

direito à moradia na área central e na implementação do conceito de 

desenvolvimento urbano sustentável que não considere apenas o valor artístico das 

edificações, mas que valorize o homem enquanto criador de um espaço simbólico 

que não sobrevive com a sua ausência” 
(BARROS e PUGLIESE: 2005, p.10). 

A conquista dos alfaiates foi, segundo Jecilda Mello, “a principal referência para a 

Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador (AMACH) 

reforçando a organização movimento. Além disso, a mudança política no governo 

federal, com a eleição do metalúrgico Luiz Ignácio Lula da Silva, do PT, trazia a 
perspectiva de novos rumos na política e na gestão dos bens públicos”195. 

Outra contribuição importante foi impulsionada pela Missão Conjunta da Relatoria 

Nacional e da ONU sobre habitações, realizada no Pelourinho em 2004 com a 

participação da Comissão de Justiça e Paz de Salvador; do Centro de Estudos e 

Ação Social (CEAS); da Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de 

Salvador (AMACH); da Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual e da 

União dos Movimentos de Moradia do Estado da Bahia. 

                                                 
194 Juliana Neves Barros, advogada assessora jurídica da Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais e 

Vanessa Souza Pugliese, assessora jurídica da Associação Vida Brasil. 

195 Entrevista realizada pela autora no dia 30 de agosto de 2010. 
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O relatório Direito à Moradia no Brasil, realizado pela Relatoria dos Direitos Humanos 

para Moradia, constatou que em intervenções realizadas nas seis etapas anteriores 

e mesmo na proposta para a 7ª. Etapa existia uma série de violações aos direitos 
dos moradores, entre os quais196: 

 Violação do Direito à Moradia Adequada; 

 Violação do Direito à Gestão Democrática da Cidade; 

 Violação do Direito à Identidade e Manifestação Cultural; 

 Violação do Direito ao Trabalho. 

O Ministério Público, fundamentado na Constituição Federal e no Estatuto da 

Cidade, que incorporam o direito à moradia digna entendida não apenas como 

aspectos físicos da moradia, mas também como direitos culturais, sociais, 

econômicos e urbanísticos, dentre outros, propõe ao Governo Estadual, por meio 

do CONDER e da SEDUR, a realização de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, 

com a participação da AMACH e do Ministério da Cultura. 

A pressão do movimento, ‘a participação do Governo Federal’197 e a ação da 

Missão Conjunta da Relatoria Nacional e da ONU contribuíram para o avanço na 

garantia do Direito à Moradia Adequada. No dia 29 de julho de 2004, foi realizada 

uma reunião com representantes dos moradores, CONDER, SEDUR, Ministério da 

Cultura e do Ministério Público, em que foram acordadas as seguintes propostas 

sobre a requalificação da área da 7ª Etapa do Projeto de Revitalização do Centro 

Histórico de Salvador: 

1. Remanejamento das famílias que já residiam no local para dentro dos limites da “7ª 

Etapa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador”, durante a execução das 

obras, dando prioridade e urgência para aquelas que se encontravam com suas 

casas em situação de risco, com a garantia de sua permanência na área após as 

obras: 

 Que, durante a permanência das famílias nesses “locais provisórios” de 

remanejamento, fosse garantido espaço para a continuidade do 

trabalho/comércio que desenvolviam; 

  Esse processo deveria ser acordado e assinado por todas as entidades envolvidas, 

limitando os prazos das obras e com aprovação e supervisão do Ministério Público; 

 Definição e instalação urgente de uma sede definitiva da AMACH na área da 7ª 

Etapa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador. 

2. Elaboração do projeto de recuperação da 7ª Etapa com a comunidade, tendo em 

vista compatibilizar os projetos das unidades arquitetônicas com as composições das 

famílias, ressaltando a vontade de diversos moradores de permanecer em suas casas 

“historicamente” habitadas. Definição dos equipamentos coletivos e programação de 

ações, de forma participativa e equitativa. 

                                                 
196 SAULE JÚNIOR, Nelson; CARDOSO, Patrícia de Menezes, O Direito à Moradia no Brasil - Relatório da Missão 

Conjunta da Relatoria Nacional e da ONU 29 de maio a 12 de junho de 2004 – Violações, Práticas positivas e 

Recomendações ao Governo Brasileiro, São Paulo: Instituto Pólis, 2005.  

197 Sem dúvida, a suspensão de verbas pelo Ministério da Cultura, em 2004, contribuiu no processo de negociação 

entre o Governo estadual, federal, Ministério Público e Associação de Moradores –AMACH. 
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 Incorporação da SECOMP (Secretaria de Combate à Pobreza do Estado da 

Bahia) ao processo, para desenvolver trabalho de geração de emprego e renda, 

com a devida atenção para garantia de incorporação da mão de obra local (os 

moradores do Centro Histórico) nas obras da 7ª Etapa; 

 Revisão da proposta de auxílio-realocação para indenização dos moradores que 

não desejassem permanecer na área; 

3. SEDUR, CONDER e AMACH realizarão em conjunto o cadastro das famílias 

moradoras na área de intervenção da 7ª Etapa, para garantir aos residentes sua  

permanência na área após sua recuperação 

4. Implantação de um posto especializado de recuperação e atendimento de 

dependentes químicos dentro dos limites da 7ª Etapa .(MINISTÉRIO PÚBLICO, 29 de 

julho de 2004) 

3.2.1.3  Assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta 

Diante dessa demanda, expressa pelos moradores e acolhida pelo Ministério 

Público, o governo do estado da Bahia, o Ministério da Cultura, através do 

Programa Monumenta, e o Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional 

de Programas Urbanos (SNPU) e da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), 

juntaram esforços para formular uma alternativa que viabilizasse a permanência 

dessas pessoas na área de intervenção (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005, p.54). 

A solução encontrada foi combinar recursos do Ministério das Cidades e do 

governo do estado da Bahia para subsidiar a habitação de interesse social às 

famílias residentes no centro histórico há mais de 20 anos. 

Segundo a assistente social da CONDER, Cristiane Carvalho, “o processo de 

concertação foi muito difícil, a relação entre a CONDER e o movimento sempre foi 
muito tensa”198. Ainda de acordo com Cristiane, no período entre julho e novembro 

do ano de 2004, ocorreram diversas reuniões com representantes da AMACH, 

Assessoria do movimento (UEFS e Centro de Estudos e Ação Social - CEAS) da 

CONDER, da SEDUR.  Algumas delas contaram com a participação de 

representantes do Ministério da Cultura e do Ministério Público, para tratar da 

compatibilização cadastral, cujo resultado definiria a relação definitiva de 

moradores que permaneceriam na área da 7.ª Etapa, e para construir a forma e 

instância de participação efetiva da comunidade no projeto. 

A compatibilização do cadastro foi concluída em novembro de 2004. No processo de 

negociação também foi garantida a transferência das famílias que habitam imóveis 

de risco para imóveis alugados pela CONDER garantindo-lhes seu retorno após a 

recuperação dos casarões. Em 12 de Maio de 2005, a AMACH passa a funcionar em 

sua sede provisória, situada à Rua Monte Alverne nº 24 - sala 102, até que seja definido 
o local onde funcionará sua sede definitiva. 199. 

                                                 
198 Informações disponibilizadas à autora por Cristiana Couto no dia 13/03/2009. 

199 Informações disponibilizadas à autora por Cristiana Couto no dia 13/03/2009.   
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Mapa 19 

 
 

Após um processo de intenso conflito, foi assinado em 1º de junho de 2005 o Termo 

de Ajustamento de Conduta – TAC, garantindo a permanência de 103 famílias na 

área da 7ª Etapa do Centro Histórico de Salvador. Foi consolidado também através 

do TAC   

[o] Comitê Gestor como instância participativa efetiva da comunidade no projeto, 

além de análise e deliberação sobre requerimentos apresentados pelas famílias 

cadastradas. O comitê é composto por dois representantes da CONDER, um 

representante da Secretaria de Combate à Pobreza do Estado da Bahia – SECOMP, 

um representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – 

SEDUR, um representante da AMACH, um representante do Centro de Estudos Sociais – 

CEAS, um representante da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS e um 

representante da Cooperação para o Desenvolvimento da Morada Humana – CDM 

(TAC: 2005, p. 2) 

O projeto foi reestruturado após o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, através 

de dois programas: O Programa de Habitação de Interesse Social  - PHIS, composto 

de 103 apartamentos e 13 pontos comerciais, e o PROHABIT, que reafirma o 

interesse em atender aos servidores públicos estaduais, com a execução de 234 

unidades habitacionais e 42 pontos comerciais. 
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3.2.1.4  Direito reconhecido, porém controlado 

A AMACH conquistou sua inserção no projeto da 7ª Etapa, porém a distribuição dos 

pobres no território distanciou-os das áreas mais valorizadas. 

É interessante notar na planta de recuperação da 7ª Etapa, especialmente nas 

quadras 19S e 20S, mais próximas aos monumentos de referência nacional e da 

Praça do Terreiro, que, dos 14 imóveis destinados ao uso residencial, nenhum foi 

inserido no Programa de Habitação de Interesse Social, embora vários moradores 
incluídos no TAC habitassem essas quadras200.  

Mapa 20 

 

Outra questão é que os técnicos do governo estadual falam na importância da 

mistura social, porém, na prática, colocam cada um circunscrito em um 

microterritório, ou a “quadra ou o imóvel”, separando completamente o lugar dos 

pobres do lugar dos servidores estaduais.    

Dentre os 21 imóveis destinados ao Programa de Habitação de Interesse Social, 11 

(52%) estão concentrados na quadra 31S, localizada entre as ruas São Francisco e 

28 de Setembro - exatamente o lugar mais estigmatizado do Pelourinho – local de 

consumo do crack – que abrigou historicamente a população mais pobre. 

                                                 
200 Conforme podemos verificar nas fichas de cadastramento das famílias da 7ª etapa e no diagnóstico 

socioeconômico e ambiental elaborado pela CONDER, 2000.  
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O projeto organiza, classifica e seleciona os territórios urbanos através do desmonte 

do modo de vida das famílias. A recuperação do patrimônio desarticula as relações 

sociais, quando não se preocupa em conservar a diversidade cultural, onde o 

cotidiano de grupos e categorias sociais são reconhecidos como dignos  

Buscando entender por que, em 2002, o governo optou politicamente, por 

atender exclusivamente aos servidores estaduais, fechando quaisquer 

possibilidades de incorporar a “diversidade social de forma mais ampla” e 

transparente - encontramos duas lógicas: Existe um discurso de que no centro não 

há demanda, em função da ilimitada produção habitacional e dos condomínios, 

executados principalmente na direção norte. Mas o que está por trás desse 

discurso é que a demanda que se pretende atrair é aquela interessada no 

produto condomínio. As estratégias para atrair essa demanda serão vistas mais 

adiante, nas intervenções privadas.  

O governo assumindo sua intenção de mudar o perfil do morador e a de atrair 

uma demanda solvável escolhe a faixa de rendimento médio, com garantia de 

pagamente do financiamento, que se faz com desconto na folha de pagamento 

do servidor. E por outro lado equaciona financeiramente o retorno do 

financiamento junto ao BID. Além disso, detém o controle político sobre os 

servidores, perpetuando relações de submissão/favores.   

Em 2010, após 5 anos da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (2005), 

somente foram concluídos 8 imóveis do Programa de Habitação de Interesse 

Social, abrigando apenas 36 famílias. Nenhum equipamento de apoio à função 

residencial foi implantado,  embora o Ministério Público tenha mobilizado em 2008 

e 2009 inúmeras vezes representantes da CONDER, do IPHAN, do IPAC, do ERCAS, 

da PMS, da COELBA e da EMBASA visando ao cumprimento do Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC. A Audiência Pública, realizada em maio de 2009 

pelo Ministério Público, estabeleceu diversos encaminhamentos:  

A SEDUR assumiu o compromisso de elaborar projeto e viabilizar recurso para 

construção de uma creche, compatibilizando-a com outros usos.   

A CONDER assegurou e apresentou “19 pontos comerciais para Locação Social 

vinculados ao PHIS, com objetivo de promover o Desenvolvimento Econômico 

com Inclusão Social,” (AUDIÊNCIA PÚBLICA, 22 de maio de 2009), através da: 

 Geração de emprego e renda visando salvaguardar a permanência das famílias 

do PHIS na 7ª Etapa; 

 Promoção da sustentabilidade social; 

 Prioridade para as atividades/comércios e serviços necessários para viabilizar o 

uso habitacional; 

 Comprometimento do Estado em apoiar, capacitar, monitorar, buscar parceiros 

e experiências como economia solidária para as famílias que compõem o 

programa do PHIS; 

 Garantia do acesso aos pontos comerciais para os cadastrados do PHIS através 

de locação social e locação de mercado, subsidiada para ONGs, OSCIP, 
Associações e cooperativas através de licitação pública201. (AUDIÊNCIA PÚBLICA, 

22 de maio de 2009). 

                                                 
201 Informações extraídas da apresentação realizada pela CONDER na reunião no Ministério Público, dia 22 05 2009 
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Segundo Jecilda Mello, “nenhum desses encaminhamentos foi realizado; ao 

contrário, o Estado afirma agora que o Termo de Ajustamento de Conduta, não 

garantiu às famílias que exerciam atividades comerciais terem seu ponto 
comercial assegurado no 7ª Etapa”202. Essa posição do Estado, se não for 

revertida, poderá comprometer a permanência das famílias. 

Em junho de 2009, foram concluídos dois imóveis do programa PROHABIT, 

destinado aos servidores estaduais. O Estado não estabeleceu nenhum 

chamamento público aos 490 funcionários cadastrados nos projetos do Centro 
de Salvador 203. Segundo Jecilda Mello, presidente da AMACH, “o governo não 

chamou os funcionários para ficarem no meio de um canteiro de obras, com 

risco de um dos casarões tombarem quando estiverem passando pela rua ou 
mesmo na sua casa. O imóvel tá lá, fechado, criando mato na parede”204. 

Em relação à segurança de posse das 103 famílias incluídas no TAC, foi 

organizada, em 2007 uma Oficina de Regularização Fundiária. Participaram 

dessa Oficina representantes da Associação de Moradores e Amigos do CHS – 

AMACH, do Centro de Estudos e Ação Social – CEAS, da Universidade Estadual 

de Feira de Santana – UEFS, e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do 

Estado da Bahia-CONDER, Foram debatidos os instrumentos do Estatuto da 

Cidade, entre outros: a Concessão de uso especial para fins de moradia, o 

arrendamento com opção de compra, a Concessão de Direito Real de Uso-

CDRU e o Direito de Superfície.  

O instrumento definido pelo conjunto dos moradores foi a Concessão de Direito 
Real de Uso, ressaltando205 que a CDRU seria assinada pelo morador, pela 

Associação de Moradores e Amigos do CH e pela CONDER. Em relação à 

retenção de processos de especulação imobiliária, foi deliberada a inserção dos 

imóveis do TAC como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS.  

O Plano Diretor incluiu a área como ZEIS; o instrumento da CDRU foi desenhado e 

acordado no Comitê Gestor e apresentado ao Ministério Público, porém, 

segundo Jecilda Mello, “as famílias que estão residindo têm um documento 

provisório que contém as orientações definidas na Oficina de Regularização 
Fundiária”206.  

 

                                                 
202 Entrevista realizada pela autora no dia 30 de agosto de 2010. 

203 A Subgerente de Comercialização do PROHABIT disponibilizou em 11/12/2007 a relação dos servidores 

cadastrados nos projetos do Centro Histórico. 

204 Entrevista realizada pela autora no dia 30 de agosto de 2010. 

205 A Oficina de Regularização Fundiária foi realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2007, no Centro Cultural da 

Câmara de Vereadores da cidade de Salvador. Informações disponíveis na Cartilha de Direito à moradia digna no 

Centro Histórico, Oficina de Regularização Fundiária, CONDER/SEDUR, 2007.  

206 Entrevista realizada no dia 30 de agosto de 2010. 
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O processo de valorização fundiária e imobiliária na área de intervenção 

acontece em um momento em que o Estado coloca o Centro em evidência, 

pautando durante dois anos, 2008-2010, o processo de construção do Plano de 

Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador. O mapa de 

“Intervenções Habitacionais e Urbanísticas Recentes, 1999-2009” explicita os 30 

empreendimentos habitacionais públicos e privados. (GORDILHO-SOUZA, 2009, p. 

98-100) Sintetiza as áreas eleitas para investimento do capital imobiliário (11 

empreendimentos de habitação de Mercado e Habitação temporária/hotelaria) 

e do Estado (19 empreendimentos habitacionais). Somado a esse cardápio de 

incentivos, o Centro Antigo oferece as características típicas para atrair o capital 

imobiliário, conforme pressupostos de Hamnett: 

 a existência de um ambiente central economicamente desvalorizado, 

porém com capacidade de valorização inédita, como veremos através 

das transações de transferência de Titularidade; 

 um estoque de imóveis degradados, nos quais se observa a ausência de 

manutenção. De acordo com o censo de 2000 havia no Centro Antigo 

4.409 domicílios não-ocupados. (GORDILHO-SOUZA: 2009, p. 98-99). 

 

                                                                                                                                     Tabela 9 

                                                                             Tabela de Transações de Transferência de Titularidade 207 

Inscrição 

Imobiliária Bairro 

Logradouro de 

Localização 

Nº da 

Sub-

unidade 

Área 

do 

Terreno 

Área 

Construída 

da 

Unidade 

Data de 

Liberação 

Valor da 

Transação 

1926-7 CENTRO Praça Castro Alves 702 130 138 12/11/2009 10.200,00 

1926-7 CENTRO Praça Castro Alves 702 130 138 22/06/2010 150.000,00 

625179-0 CENTRO Praça Castro Alves 102 64 69 26/05/2008 21.500,00 

625179-0 CENTRO Praça Castro Alves 102 64 69 25/05/2009 93.000,00 

625187-0 CENTRO Praça Castro Alves 1 34 37 08/10/2007 10.000,00 

625187-0 CENTRO Praça Castro Alves 1 34 37 07/05/2008 44.000,00 

22854-0 PELOURINHO Largo do Pelourinho   446 207 12/02/2007 58.987,20 

22854-0 PELOURINHO Largo do Pelourinho   446 207 30/06/2010 118.000,00 

307675-0 PELOURINHO Largo do Pelourinho 611 33 61 03/06/2009 20.000,00 

307675-0 PELOURINHO Largo do Pelourinho 611 33 61 30/06/2009 52.000,00 

307703-9 PELOURINHO Largo do Pelourinho 801 33 61 27/07/2009 20.000,00 

307703-9 PELOURINHO Largo do Pelourinho 801 33 61 01/09/2009 65.000,00 

307732-2 PELOURINHO Largo do Pelourinho 911 33 61 03/08/2009 20.000,00 

307732-2 PELOURINHO Largo do Pelourinho 911 33 61 22/09/2009 50.000,00 

Fonte: PMS/SEFAZ/2010  

Elaboração: Laila Nazem Mourad 

                                                 
207  Imposto de Transferência de Titularidade Inter Vivos – ITIV, é um tributo municipal que tem como fato gerador a 

transmissão em geral dos bens ou direitos transmitidos. É contribuinte do ITVI, o adquirente, nas transmissões, por ato 

oneroso; o cessionário, nas cessões de direito, e cada um dos permutantes[...]. O lançamento do imposto é feito 

com base na declaração do contribuinte, incidindo sobre o valor declarado a alíquota de 3%.  Informação 

disponível no site http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br 
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É possível perceber na tabela de Transações de transferência de titularidade pelo 

número das inscrições imobiliárias que, por exemplo, um imóvel de 61m² teve seu 

valor declarado de R$20.000,00 em junho de 2009 e no mesmo mês obteve uma 
valorização de 155%.208 Pode-se verificar ainda, segundo o gráfico 13, que entre 

2000 a 2009 houve um acréscimo de 60% de Transferência de Titularidade. Isso 

denota que, embora o centro tenha um estoque de imóveis degradados, em 

situação de ruínas, a área não se encontra estagnada do ponto do investimento do 

capital imobiliário. Podemos perceber o investimento em imóveis desvalorizados, 

porém com obtenção em curto prazo de rendimentos fundiários, sem, contudo, 

recuperá-los e sem reintroduzi-los para cidade e para os cidadãos. Essa avaliação 

se apoia em dados quantitativos inexpressivos de alvarás de construção/reforma 

emitidos pela SUCOM na área do Centro Histórico209.  

Gráfico 13  

 

Transferência de Titularidade realizada no Centro Histórico de Salvador, 2000/2009  

Fonte: PMS/SEFAZ/2010. Elaboração Laila Nazem Mourad                          

 
 Gráfico 14 

 
Fonte: PMS/SUCOM(2010), Elaboração Laila Nazem Mourad 

                                                 
208 Considerando que houve uma alta geral de preços fundiários e imobiliários a partir de 2007. 

209Pesquisa apoiada no trabalho elaborado por FIGUEIREDO, Glória Cecília - Banco de dados dos alvarás de 

construção emitidos pela Prefeitura Municipal de Salvador no período de 2000 a 2010. 
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Podemos dizer que a gentrificação aparece como um objetivo do projeto, esta 

concepção é visível nos estudos de viabilidade econômica e no plano de gestão 

ambiental e urbana proposto para garantir a sustentabilidade da área.   

A possibilidade de gentrificação é evidenciada através da expulsão de 1674 

moradores pobres, ação executada pelo Estado com o objetivo de substituir a 

população moradora por famílias que tivessem renda compatível para acessar um 

financiamento bancário para aquisição do imovel recuperado e que fossem 

capazes de consolidarem o processo de reabilitação urbana e valorização 

econômica da área. Para atrair esta demanda foi proposto e aprovado no âmbito 

do convênio do Programa Monumenta /BID como projeto âncora um 

estacionamento, que seria na opinião do Estado um facilitador para atrair a 

população pretendida e para obtenção do empréstimo do BID, que considerava o 

estacioamento/garagens como elemento fundamental da proposta de 

sustentabilidade da área e para o desenvolvimento econômico do centro.  

Pedro Arantes ressalta ao analisar estratégias semelhantes a adotada no processo 

de recuperação da 7ª Etapa  

Há aqui uma estratégia retórica na qual se evita mencionar diretamente o interesse 

em jogo para mais facilmente alcançar um consenso em torno da ação: afinal, quem 

seria contra a ampliação da infra-estrutura local? O que passa a ser defendido, então, 

é ampliação das estruturas físicas de acesso ao Centro e, em particular, por meio do 

automóvel – como se este produzisse uma singular independência simbólica em 

relação ao seu condutor. Trata-se de uma reificação, em que o “sujeito de tipo certo” 

passa a ser representado pela mercadoria automóvel, que traz dentro de si quem 

pode pagar para estar no Centro em veículo particular.  

Não é necessário mencionar que o custo de se comprar, manter e abastecer um 

automóvel, acrescido do pagamento da taxa de estacionamento, é elemento 

definidor da capacidade de solvência do seu proprietário-condutor. O automóvel é o 

próprio sinal de status e posse e, simultaneamente, veículo que permite o acesso 

individual”(ARANTES:2007, p.8) .  

Embora o projeto tenha sido revisado em função da mobilização dos moradores, 

da mudança de direção política do governo Federal em 2003 e  posteriormente do 

Estadual em 2007 – reconhecendo em 2005 o direito de permanência e inclusão de 

103 moradores no projeto da 7ª Etapa. Este reconhecimento se faz em 2005 através 

de atitudes dúbias – incluindo a população mais pobre e promovendo áreas de 

exclusividade social – a distribuição dos pobres no território foi distanciou-os das 

áreas mais valorizadas. 

Outra possível característica do processo de gentrificação é a não inclusão do 

comércio de proximidade e das atividades tradicionais desenvolvidas pelas famílias 

moradoras na 7ª Etapa antes do início do processo de reabilitação. Tais como as 

apresentadas em audiência no Ministério Público (22/05/2009): Lavanderia; 

livraria/papelaria; açougue; farmácia; padaria; quitanda; armarinho; arte/local; 

alfaiataria/costureira, entre outras atividades comerciais e de serviço. A ausência 

de políticas de sustentabilidade social, de promoção do desenvolvimento 

econômico com inclusão social.   

A morosidade na execução do projeto, sobretudo no que se refere ao uso 

residencial, evidência a falta de prioridade do governo em relação a 7ª Etapa. Dos 

75 imóveis somente 8 (10,6%) foram efetivamente entregues. No entanto as obras 

relacionadas aos monumentos de referência nacional foram quase todas realizadas 

ou se encontram em fase de conclusão. As obras de restauração do Seminário São 
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Damaso, do século XVII, a restauração da Igreja de Nossa Sra. da Ajuda, do século 

XIX e a recuperação da Casa dos Santos da Ordem 3ª de São Francisco foram 

concluídas em maio de 2004; A Casa dos Sete Candeeiros, do século XVII, e as 

obras de recuperação da ruína do século XVII e principio do XVIII anexo ao Liceu de 

Artes e Ofícios, foram concluídas em 2008. Estando em processos de conclusão a 
restauração o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileiro (obras do tesouro 1e 2)210.  

A indefinição de instrumentos jurídicos que contribuem para Salvaguarda Social 

poderá levar a processos futuros de gentrificação, considerando que o projeto da 

7ª Etapa como podemos verificar no mapa 21 está inserido em um ambiente 

atraente localizado no entorno de diversos monumentos de referencia estadual e 

federal. Considerando ainda, o objetivo do projeto de valorização da área, e se isto 

ocorre sem que o Estado utilize instrumentos jurídicos que assegurem a permanência 

das familias pobres, pode-supor que a expectativa do projeto é a de substituição 

desta população a longo do tempo. 

Mapa 21 - Planta do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e  

Urbanístico das Áreas de Projeto e de Influência 

 
         Limite da área do projeto 

 Imóveis tombado no âmbito Federal 

 Imóveis tombado no âmbito Estadual 

 Imóveis mais significativos, tombados isoladamente 

 
Elaborado pela IPAC em janeiro de 2002   

 

Esta que poderia ser apontada como uma experiência de combate ao processo 

de gentrificação do centro histórico de Salvador, com a inclusão da população 

residente no projeto, colocando em prática a diversidade de uso e social, inserido 

programas salvaguarda social - tem se demonstrado completamente distante dos 

princípios introduzidos no Estatuto da cidade. 

                                                 
210 Informação disponibilizada pelo fiscal de obras da CONDER, engenheiro Fernando José Freitas Brandão em 

28/03/2011. 
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3.2.2  Cluster Santa Tereza  

O Cluster Santa Tereza é um projeto formulado em 2007 pelas empresas Eurofort 

Patrimonial e RFM Participações. Tal projeto se insere na concepção do urbanismo 

corporativo, com delimitação de área considerável de tecido urbano pré-existente, 

e ancorado na lógica empresarial e no desenvolvimento do mercado imobiliário de 

alto padrão. 

Os investidores delimitaram uma área de 15 hectares em um tecido urbano 

edificado, inserido parcialmente na poligonal declarada pela UNESCO, em 1985, 

como Patrimônio da Humanidade. Os investidores privados já adquiriram, nos 

últimos anos, no bairro Dois de Julho, mais especificamente em Santa Tereza e em 

uma pequena porção no bairro do Comércio, cerca de cinquenta imóveis entre 

terrenos, ruínas e casarões para serem transformados em lofts, pousadas, hotéis, 

lojas, restaurantes e escritórios.  

Mapa 22 
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3.2.2.1  Antecedentes 

Antes dessa ação empresarial concertada, podemos perceber movimentos do poder 

público que antecedem a esse projeto. 

Em 2002, foi divulgado pela imprensa o projeto de reurbanização do Largo Dois de 

Julho, vencedor do concurso nacional patrocinado pela prefeitura de Salvador e 

realizado pelo Instituto dos Arquitetos da Brasil – Seção BAHIA. O projeto foi 

apresentado como o grande  

marco da administração municipal do prefeito Antonio Imbassay na reconstrução dos 

espaços públicos, restituindo aos cidadãos o direito à cidade. O arquiteto canadense 
Sean Bradley211 diz que a principal característica do projeto é manter a diversidade 

que caracteriza o largo: zona comercial, residencial, boemia. Não interferimos na 

função das coisas, mas procuramos estabelecer respostas para as diversas demandas 

da comunidade. A idéia do projeto é congregar os moradores e valorizar a 

comunidade local. Além disso, o projeto urbanístico pretende contribuir para 

reativação do comércio local e estancar o seu processo de decadência. (CORREIO 

DA BAHIA: 4 de maio de 2002). 

Ainda em 1997, a prefeitura demonstrou que o seu interesse pelo bairro ia além da 

reurbanização do Largo Dois de Julho, e afirmou que pretendia também incrementar a 

atividade empresarial com dinheiro da Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco do 

Nordeste, assim como fazer melhorias habitacionais através de Programas como 

Habitat Brasil e MONUMENTA.       

O governo do Estado incluiu e depois retirou da 6ª Etapa de Recuperação do Centro 
Histórico de Salvador os imóveis localizados na Rua Areal de Cima212. Em 2003, a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia CONDER anunciou o interesse na 

recuperação histórico-arquitetônica e paisagística de dois trechos da encosta situada 

entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. A CONDER apresentou estudos “demonstrando 

possibilidades de recuperação e pleno uso urbano da encosta que fica entre o Museu 

de Arte Sacra (Convento de Santa Tereza) e a Avenida Contorno, e o trecho do Pilar, 

entre a Água de Meninos e o centro Histórico de Salvador-CHS”.(CONDER. 2003) 

O projeto da CONDER previa: a melhoria das habitações existentes; introdução do 

Programa Rememorar; pista auxiliar de retorno na Avenida Contorno; acesso à Rua Luiz 

Murat; revitalização da Fonte das Pedrinhas e do antigo acesso; recuperação externa 

dos imóveis e praças.  

"O Projeto Rememorar, que conta com um financiamento inicial da Caixa Econômica 

Federal, no valor de R$ 1 milhão e recupera alguns casarões no bairro de Santo 

Antônio, prevê atuar, também, em imóveis antigos da encosta do Contorno, 

atualmente em ruínas, para fins de habitação", ressaltou Gordilho, presidente da 

CONDER. (CONDER. 2003) 

                                                 
211 Foi o coordenador da equipe vencedora do concurso. 

212 Informações obtidas através do contrato nº 024-B/1997, empresa contratada CONSTRUTORA AKYO LTDA, 

assinatura do contrato 04/11/1997. Foram excluídos do objeto do contrato três imóveis do processo de 

recuperação, localizados na Rua Areal de Cima, 9, 11 e 13. 
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A proposta da CONDER foi apresentada em um espaço especial da Casa Cor Bahia 

2003, ou seja, para um público seleto que participa, tem acesso e consome os seus 

produtos.     

A intenção de intervir em imóveis localizados em Santa Tereza no bairro Dois de 

Julho fica explicitada no decreto de desapropriação, publicado pelo governo do 

estado da Bahia, em 14 de maio de 2003. Nesse instrumento, o governo anuncia o 

interesse na recuperação de imóveis situados na Rua Areal de Cima. (BAHIA: 14 

de maio de 2003). 

Em pesquisa  realizada junto ao IPHAN, com objetivo de verificar intenções de 

construção, de recuperação e pedidos de diretrizes ingressados na área Santa 

Tereza, verificamos que a CONDER solicitou, em julho de 2003, análise prévia de 43 

imóveis dispersos no Centro Histórico, com objetivo de incluí-los no programa 
Rememorar II.213 Dentre eles, vários estavam localizados em Santa Tereza.  

Observa-se que, embora uma das principais características da 7ª Etapa de 

Recuperação do Centro Histórico fosse a de romper com a prática de intervenções 

dispersas, ela continuou sendo exercida.       

A CONDER elaborou, em 2005, um levantamento Imobiliário no Centro Histórico de 

Salvador, no qual, curiosamente, seleciona porções do território utilizando a 
terminologia CLUSTER214. Nesse estudo aparece identificado como CLUSTER I a 

Avenida Contorno até a Igreja de Nossa Sra da Conceição da Praia, incluindo as 

Ladeiras da Conceição e da Preguiça.  A intenção, segundo informações do 

relatório, era a de incluir no Programa Rememorar II: 9 imóveis na rua do Sodré, 24 

imóveis na Ladeira da Preguiça (dentre os quais 17 estavam ocupados pelo uso 

residencial); 11 imóveis na rua Manuel Vitorino, 17 imóveis na rua Ladeira da 

Conceição. O documento da CONDER menciona que, no trecho correspondente 

à rua do Sodré e à Ladeira da Preguiça, havia um “Processo de aquisição pela 

Imobiliária Guimarães de terrenos e imóveis arruinados, sinalizando um interesse 

especulativo face, aos investimentos privados previstos para a Avenida do 

Contorno e o Comércio” (BARROS E MENDONÇA: 2005, p. 4) 215. 

Após muito discurso do poder público, nenhuma melhoria do ponto de vista social 

e de recuperação do espaço urbano e edificado, e mesmo sem  realizar obra 

alguma, o Governo causou, só com o anúncio da recuperação de imóveis, a 

elevação dos preços fundiários e imobiliários, conforme será visto mais adiante.

                                                 
213O Projeto REMEMORAR é direcionado à recuperação de edificações históricas em ruínas e sua reconversão para 

o uso habitacional multifamiliar. O projeto se estrutura a partir de recursos financiados pela Caixa Econômica 

Federal através do Programa de Arrendamento Residencial (PAR); de incentivos fiscais da Cultura captados pela 

Lei do Mecenato; do Governo do Estado através do Programa  Habitacional do Servidor Público –PROHABIT. O 

Projeto piloto REMEMORAR I executado do Bairro Santo Antônio Além do Carmo atendeu especificamente 

funcionários públicos estaduais.  

214 Procedimento escolhido pela Conder, adotando a concepção do Censo Empresarial do SEBRAE para o bairro 

do Comércio, visando desta forma entender os focos por área de atividades, facilitando assim a identificação para 

futuras intervenções de revitalização. 

215 CONDER. Levantamento Imobiliário no Centro Histórico de Salvador, elaborado pelo arquiteto Frederico 

Mendonça e pela engenheira Tânia Barros em janeiro de 2005, p.4. Em entrevista realizada pela autora com o 

arquiteto Alfredo Machado (31/05/2010), o coordenador do Programa Rememorar, identificou seis casarões em 

ruínas localizados na Rua do Sodré e Visconde de Mauá, que foram inicialmente selecionados para compor o  

Programa Rememorar II em 1999.  
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3.2.2.2  O projeto privado do Cluster Santa Tereza 

Uma das primeiras informações que aparecem no folder de divulgação do 

empreendimento é a de que esse “projeto inovador” tem como inspiração 

experiências de revitalização pautadas nas cidades que vivenciaram um processo 

de renovação em várias partes do mundo. Pode-se observar que o projeto da 

iniciativa privada tem como programa o desenvolvimento de habitação de luxo, 

lojas de grife, serviços ligados ao turismo e ao lazer. Para isso, todos os atributos 

históricos do Centro Antigo e da Baía de Todos os Santos foram mobilizados para a 

construção de uma imagem capaz de alavancar uma estratégia de marketing e 

atrair investidores.  

Imagem 17 - Folder Santa Tereza 

 
Fonte: Folder Santa Tereza, elaborado pela empresa Eurofort  

 

O projeto foi divulgado na imprensa em 2007 como um elemento transformador do 

bairro “Sodré e as ladeiras vizinhas, que correspondem às chamadas adjacências 

do Largo Dois de Julho, vão mudar. Em cinco anos, as casas mal conservadas ou 

abandonadas irão compor um centro de lazer e comércio especialmente 
concebido para baianos e turistas frequentarem”216. Naquele momento o 

representante da Eurofort anunciou que participavam do projeto investidores 

nacionais e estrangeiros, que se propunham a provocar uma revitalização imediata 
e radical na área”. 217 

                                                 
216 Disponível no site www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=615255 acessado em 30 de março de 2010. 

217 Disponível no site www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=615255 acessado em 30 de março de 2010. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=615255
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=615255
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O representante da Eurofort revelou que cinquenta imóveis, entre terrenos, ruínas e 

casarões, foram adquiridos por empreendedores (pessoas físicas) do Brasil e do 

exterior para serem restaurados e transformados em restaurantes, lofts, cafés, 

galerias e outros tipos de estabelecimentos, gerando uma verdadeira 

requalificação urbana promovida pela iniciativa privada, e apresentou aos jornais o 

projeto do Cluster Santa Tereza da seguinte forma: 

Não temos dinheiro nem vontade de comprar o bairro inteiro, brinca o empresário 

Armando Correa Ribeiro. Ele esclarece que a intenção é facilitar a instalação de 

galerias de arte, casas comerciais e culturais e dificultar o acesso de investidores 

passageiros porque quer criar um movimento duradouro. (A TARDE: 26 de abril de 

2004). 

De maneira planejada e mais sofisticada, os empreendedores escolheram, 

definiram e se apropriaram de uma parte do território edificado, sobre um tecido 

urbano repleto de significados da história de Salvador. A poligonal traçada no 

mapa 22 pelos próprios investidores configurou o Cluster Santa Tereza, composto de: 

becos, travessas e as Ruas Areal da Cima, Areal de Baixo, Visconde Mauá, Avenida 

Contorno, Rua do Sodré, Ladeira da Preguiça, se estendendo até a Praça Castro 

Alves.  

O Cluster Santa Tereza, próximo da Bahia Marina, concentra atividades náuticas e 

vários restaurantes internacionais; do largo Dois de Julho, espaço da representação 

da diversidade social e de uso, da mistura, da sociabilidade; da Praça Castro Alves 

e do Pelourinho, que concentra os principais monumentos implantados entre os 

séculos XVI e XIX. A percepção de quem participa do projeto é a de quem está 

comprando, nesse mesmo pacote fundiário e imobiliário, as diversas riquezas da 

cidade.  

Além disso, próximo ao Cluster, um conjunto de investimentos é anunciado:  

No entorno da Castro Alves — subárea São Bento/Misericórdia — tende a fortalecer-se 

como um espaço de turismo, lazer e cultura, com empreendimentos de hospedagem 

e serviço de bar e restaurante direcionados aos adeptos de um turismo cultural de alto 

padrão, como o Hotel Design Salvador Bahia que será instalado na antiga sede do 

Jornal A Tarde, na Praça Castro Alves, pela Prima Empreendimentos Inovadores, uma 

empresa baiana com acionistas de outros países. 

O Casarão 28 Bed and Breakfast, voltado para um público segmentado, também 

motivado pelo apelo cultural, mas que demanda um atendimento/serviço 

customizado, cuja proposta ainda inovadora na Bahia, poderá desencadear inversões 

similares no CAS. Dentre seus equipamentos de lazer e cultura, esta subárea sedia o 

espaço cultural Unibanco, onde está situado o cinema Glauber Rocha, antigo cine 

Tamoio, e, em breve, deverá também abrigar o Museu Nacional Afro-Brasileiro 

(QUEIROZ: 2009, p. 9). 

A Bahia Marina também tem projeto para receber um hotel de luxo com 80 

apartamentos. O empreendimento já foi aprovado pela prefeitura e ocupará o 

espaço do restaurante Oui (que será transferido para o outro lado). Segundo Neto, da 

Invest Tur: Acreditamos que a área tem um grande potencial, devido à localização 

próxima aos atrativos turísticos, como o Pelourinho e o Mercado Modelo, além da 
Bahia Marina”218 

                                                 
218Informação disponível 15 de outubro de 2009 no site http://correio24horas.globo.com/noti...o=38625&mdi=29. 

Acessado em 17 maio de 2010. 

http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=874028##
http://correio24horas.globo.com/noti...o=38625&mdi=29
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O documento elaborado para subsidiar o Plano de Reabilitação do Centro Antigo 

resumiu assim as perspectivas para o Dois de Julho: 

A região do Dois de Julho/Contorno, inserida nas subáreas Campo Grande/Dois de 

Julho e Contorno/Comércio, uma das mais privilegiadas no quesito visibilidade para a 

Baía de Todos os Santos, vem conjugando o turismo de alto padrão, dirigido a um 

público seleto, com unidades residenciais e equipamentos culturais (SECULT/ERCAS: 

2009, p.123) 

3.2.2.3  Facilitadores do processo de gentrificação e processo de valorização 

das áreas 

Para atrair esse público seleto, os empreendedores elegeram inicialmente, em 2007, 

o Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia, instalado no antigo 
Convento de Santa Tereza d’Ávila, concluído em 1685219. E, especificamente o seu 

entorno, onde há uma viela que segue aproveitando os muros do Museu de Arte 

Sacra, com pequenas casas do lado oposto, formando uma espécie de cortiço. É 

incorporando essa Vila e outros imóveis da rua Areal de Cima e da Avenida 

Contorno que a empresa Invest’tur Brasil - Desenvolvimento Imobiliário e Turístico S.A, 

com investimentos em grande parte do território nacional, iniciou sua atuação e 

divulgação do Cluster Santa Tereza.  

A estratégia da Eurofort Patrimonial foi a de imediatamente estabelecer um Termo 

de Acordo e Compromisso com o Estado para restabelecer imóveis de sua 

propriedade que se encontravam em processo de desapropriação pelo Estado 

desde 2003, “comprometendo-se em um prazo de 24 meses a apresentar todos os 

projetos e executar as obras de recuperação sócio-econômica e ambiental do 
patrimônio”220. Na mesma lógica, foi firmado outro Termo de Acordo e Compromisso 

com um investidor do ramo imobiliário que detinha nessa área 21 imóveis, (dentre 

eles quatro se encontravam em processo de desapropriação) e com a Companhia 
Brasileira de Desenvolvimento Imobiliário Turístico – INVEST TUR. 221 

Quatorze casas da Vila pertencentes à Arquidiocese de Salvador foram vendidas, 

ainda que estivessem habitadas. O objetivo era a construção, nesse local,  de um 

hotel de luxo da grife TXAI.  

Para a Invest Tur Brasil, “o hotel Txai será o investimento âncora, para promover o 
condomínio residencial Santa Tereza”222. Na concepção da diretora da marca Txai, 

Catherine Debbaudt “repaginar a Av. Contorno que envolve o hotel irá alavancar o 
condomínio (Cluster) residencial Santa Tereza”223.   

                                                 
219Quando construída, contribuiu para abertura de novas ruas, como a Ladeira de Santa Teresa, e melhoraram-se as 

condições de outras, como as da atual Rua Sodré. 

220 Informações contidas no Termo de Acordo e Compromisso, firmado entre a CONDER e a EUROFORT PATRIMONIAL 

S/C LTDA, p.4 

221 Em 2007 a Companhia Brasileira de Desenvolvimento Imobiliário Turístico – INVEST TUR era responsável pela 

implantação do hotel TXAI. 

222 Informação disponível em: http://www.construtoragatto.com.br/novidades/noticias/salvador-ganhara-hotel-de-

luxo-da-grife-txai, acessado em 01/12/2010. 

223 Informação disponível em: http://www.construtoragatto.com.br/novidades/noticias/salvador-ganhara-hotel-de-

luxo-da-grife-txai, acessado em 01/12/2010 

http://www.construtoragatto.com.br/novidades/noticias/salvador-ganhara-hotel-de-luxo-da-grife-txai
http://www.construtoragatto.com.br/novidades/noticias/salvador-ganhara-hotel-de-luxo-da-grife-txai
http://www.construtoragatto.com.br/novidades/noticias/salvador-ganhara-hotel-de-luxo-da-grife-txai
http://www.construtoragatto.com.br/novidades/noticias/salvador-ganhara-hotel-de-luxo-da-grife-txai
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O levantamento realizado, junto à SEFAZ, sobre Transações de transferência de 

titularidade mostra que os imóveis foram adquiridos no valor de R$5.000,00 (cada 

um) em julho de 2007 e comercializados em agosto de 2007 por R$17.000,00 (cada 

um) e após um ano revendidos para a INVEST TUR por R$114.000,00(cada um). Além 

da Vila, outros imóveis foram adquiridos para compor o Hotel TXAI: por exemplo, um 

imóvel localizado na Rua Areal de Cima, de 357m², adquirido em 10/11/2006 por 

150.000,00 foi revendido depois de dois anos por R$1.606.000,00.  

 

Tabela 10 

Transações de Transferência de Titularidade                                                                     

Cluster Santa Tereza 

Inscrição 

Imobiliária 

Logradouro de 

Localização 

Nº da 

Sub-

unidade 

Área 

do 

Terreno 

Área 

Construída 

da 

Unidade 

Data de 

Liberação 

Valor da 

Transação 

62.254 Trav Aquino Gaspar 6 34 34 04/07/2007 5.000,00 

62.254 Trav Aquino Gaspar 6 34 34 07/08/2007 17.037,92 

62.254 Trav Aquino Gaspar 6 34 34 06/08/2008 114.000,00 

62.247 Trav Aquino Gaspar 8 36 36 04/07/2007 5.000,00 

62.247 Trav Aquino Gaspar 8 36 36 07/08/2007 17.037,92 

62.247 Trav Aquino Gaspar 8 36 36 06/08/2008 114.000,00 

098.057-9 Rua Visconde de Mauá 45 368 109 10/11/2006 18.896,83 

098.057-9 Rua Visconde de Mauá 45 368 109 10/11/2006 240.000,00 

098.057-9 Rua Visconde de Mauá 45 368 109 06/08/2008 670.000,00 

021.123-0 Rua Areal de Cima 17 367 195 10/11/2006 150.000,00 

021.123-0 Rua Areal de Cima 17 367 195 13/08/2008 1.606.000,00 

021.105-2 Rua Areal de Cima 11 217 0 10/11/2006 140.000,00 

021.105-2 Rua Areal de Cima 11 217 0 13/08/2008 935.000,00 

21123- 0 Rua Areal de Cima   367 195 10/11/2006 150.000,00 

21123- 0 Rua Areal de Cima   367 195 13/08/2008 1.606.000,00 

35573- 9 Rua Areal de Cima   248 190 10/11/2006 100.000,00 

35573- 9 Rua Areal de Cima   248 190 13/08/2008 1.003.000,00 

27303- 1 Rua Manoel Vitorino 0 113 113 13/09/2007 38.000,00 

27303- 1 Rua Manoel Vitorino 0 113 113 11/11/2008 50.000,00 

Fonte: PMS/SEFAZ/2010 Elaboração Laila Nazem Mourad 

A Invest’Tur divulgou na imprensa a construção de um hotel de luxo da grife Txai (ao 

lado do Museu de Arte Sacra). O projeto 'Txai Salvador Hotel & Residence', segundo 

divulgação da Invest’tur englobará, além do hotel, duas unidades imobiliárias, o 

TXAI Residence e o TXAI Exclusive. O hotel, com 4 mil metros quadrados, deverá 

contar também com o suporte de um restaurante, para atendimento aos hóspedes 

e a outros consumidores. 

Segundo Ana Mota, representante do grupo Invest’Tur, “esses três novos 

empreendimentos estarão localizados no Largo Dois de Julho, entre a Av. Lafayete 

Coutinho e a Rua Visconde Mauá, próximo à Contorno, com vista para a Baía de 

Todos os Santos.” Além da ambiência propiciada pela Baía, “a escolha locacional 

deveu-se, como afirma Ana Mota, ao valor histórico do bairro, e ao seu dinamismo, 
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com um intenso movimento diário, diurno e noturno”. Para José Romeu Ferraz Neto, 

copresidente da Invest’ Tur, essa região tende a se tornar uma das áreas mais nobres 

de Salvador.(QUEIROZ: 2009, p. 112). 

Inserido no Cluster Santa Tereza, em abril de 2009, foi lançado o empreendimento 

Clock Marina Residence. O empreendimento de luxo vem atraindo estrangeiros e a 

população de alto poder aquisitivo. Seu caráter seletivo é facilmente percebido 

pelo valor do apartamento e pela sua forma de aquisição. “Os três edifícios: 

Casarões, Muxarabis e Jardins, que compõem o projeto, com 128 unidades 

residencias tipo loft, quarto e sala e duplex, estão sendo construídos pelo Regime de 

Administração Direta. O valor de um apartamento com 57,90m² é de R$457.752,83, 

sendo R$229.224,92 o custo da Fração ideal e R$228.527,83 o valor da 
construção”224.  

No documento “Economia do Turismo no CAS”, elaborado para subsidiar o Plano 

de Reabilitação Integrado e Participativo do Centro Antigo de Salvador, “o 

representante do grupo espanhol Nova Dimensão, associado à construtora Garcez, 

e responsável pelo projeto Clock Marina Residence, informou que existe também a 

intenção de recuperar os edifícios e infraestruturas situadas nas proximidades do 

empreendimento, de forma a integrá-lo harmoniosamente com seu entorno”. 

(QUEIROZ: 2009: 115). Como desvela Rolnik, a intenção de recuperar o conjunto de 

edifícios próximos mostra uma estratégia para garantir a “preservação do território 

da elite da invasão de usos indesejados e degradantes, visando à manutenção do 

seu valor de mercado”.(ROLNIK: 1997, p. 50) 

É possível perceber, pelo levantamento realizado junto à SEFAZ, que no período de 

10 anos “612 imóveis”225 foram comercializados, dentre os quais 384 (62,7%) entre 

2007 a 2010. O mapa 23 com a indicação dos empreendimentos privados de 

propriedade da Eurofort, da empresa Invest’Tur e da Nova Dimensão revela a 

concentração das transações imobiliárias e fundiárias, principalmente nas Ruas 

Areal de Cima, Areal de Baixa, Trav. Aquino Gaspar, Manoel Vitorino e entre a Rua 

do Sodré e Ladeira da Preguiça.       

A Travessa Aquino Gaspar, onde está previsto um dos empreendimentos do Hotel 

TXAI, é um exemplo emblemático. Constatamos, através de pesquisa realizada 

junto à SEFAZ que, nessa travessa de aproximadamente 50 metros, onde havia um 

cortiço com 14 casas, foram realizadas três comercializações do mesmo imóvel no 

período de três anos. Na Rua Areal de Cima, dentre 87 imóveis comercializados, 

26% também foram comercializados três vezes.    

Constatamos, também, o mesmo nome de pessoas físicas em propriedades 

distintas; por exemplo, Antonio Carlos Cerezzo, ex-jogador e técnico de futebol, 

detém vários imóveis, dentre eles uma ruína na Rua Visconde de Mauá que 

também integra “o projeto TXAI Residence”.    

                                                 
224 Informações extraídas do stand de venda do empreendimento CLOCK MARINA RESIDENCE (Shopping Barra, na 

própria área onde será executado o empreendimento e junto a imobiliária Brito & Amoedo). A Brito & Amoedo 

informou que 50% dos compradores são estrangeiros e 50% são brasileiros. 

225 Considerando só os imóveis que se encontram inseridos no  perímetro do CLUSTER Santa Tereza.  
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Dentre os 612 imóveis comercializados no período de 10 anos, 596 (97%) foram 

adquiridos através de compra e venda sem mobilizar qualquer tipo de 

financiamento. Essa informação já indica que o perfil do comprador não é 

composto pela classe média. 

Isso pode ser explicado pelo perfil dos investidores. A empresa Invest Tur Brasil - 

Desenvolvimento Imobiliário Turístico S.A., após quatro meses de sua fundação, 

realizou, em julho de 2007, uma Oferta Pública inicial de ações (OPA) na BM&F 

BOVESPA, sendo a quarta maior oferta do setor imobiliário do país, em que foram 

captados R$ 945 milhões em recursos brutos. “A terceira maior empresa de Hotéis 

do país, a Latin America Hotels (LA hotels), associou-se em fevereiro de 2009 à 

Invest’ Tur Brasil. Com um acordo firmado com a Golden Tulip Hospitality Group, a 
rede tornou-se responsável pela marca Golden Tulip na América do Sul”226. 

Depois de uma estratégia bem sucedida de valorização da área, os imóveis 

adquiridos para implantar o Hotel TXAI SALVADOR pertencem agora à Brazil 

Hospitality Group – BHG, nova marca, resultado da fusão celebrada em janeiro de 

2010 entre a INVEST Tur e a Latin America Hotels. O processo de união entre as duas 

empresas consolidou e explicitou, segundo “o presidente da BHG, Pieter Jacobus F. 

Van Voorst Vader, o foco no mercado de: hotelaria, resort superexclusivo, e a 
segunda residência”227.  

E novos empreendimentos são lançados. O representante da empresa Eurofort, 

Armando Ribeiro, aproveitando (na avaliação dele) o momento em que o capital, 

inclusive o estrangeiro, volta-se para a Baía de Todos os Santos, lançou em 

dezembro de 2009, o Trapiche Residence Adelaide - pioneiro entre os 

empreendimentos de requinte na região.  

O restaurante Trapiche Adelaide dará lugar a um empreendimento imobiliário, que 

deve esquentar o mercado de Salvador, principalmente com todo o projeto de 

revitalização do bairro. O empreendimento, batizado de Residencial Adelaide em 

homenagem ao restaurante, abrigará 20 residências com áreas que variam de 306 a 

741 m2”.(A TARDE: 09 de agosto de 2009).  

Imagem 18  - Adelaide Residencial 

 
O restaurante trapiche dará lugar a um prédio residencial228 
                                                 
226 Informações disponíveis em fevereiro de 2010, site http://www.acionista.com.br/rx/rx_bhg_2010.html. Acesso em: 

17 de maio 2010 

227 Informações disponíveis no site http://www.jornaldeturismo.com.br/noticias/hotelaria/30663-brazil-hospitality-

group-bhg-divulga-marca-no-rio.html, acessado em 17/05/2010.  

228 Foto disponível no site http://salvador.olx.com.br/adelaide-residencial-altíssimo-luxo-no-cartao-postal-mais-lindo-

da-capital-baiana-iid-97348748#pics, acessado em 29/08/2010 

http://www.acionista.com.br/rx/rx_bhg_2010.htm
http://www.jornaldeturismo.com.br/noticias/hotelaria/30663-brazil-hospitality-group-bhg-divulga-marca-no-rio.html
http://www.jornaldeturismo.com.br/noticias/hotelaria/30663-brazil-hospitality-group-bhg-divulga-marca-no-rio.html
http://salvador.olx.com.br/adelaide-residencial-altíssimo-luxo-no-cartao-postal-mais-lindo-da-capital-baiana-iid-97348748#pics
http://salvador.olx.com.br/adelaide-residencial-altíssimo-luxo-no-cartao-postal-mais-lindo-da-capital-baiana-iid-97348748#pics
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O empreendimento conta com uma lista de indicadores para atrair um público de 

alta renda: vista para Baía de Todos Santos, boias de atracação para cada 

apartamento, piscina com raias de natação e borda infinita, deck com acesso ao 

mar, lounge de festas, academia, lobby de entrada, spa, vagas para visitantes, sala 

para marinheiros e motoristas, completa infraestrutura com itens exclusivos de 
conforto229. 

De acordo com o diretor da Imobiliária Brito & Amoedo, Gustavo Brito, 

o preço do metro quadrado naquela área de borda marítima fica entre R$ 8 mil e   

R$ 10 mil. Pelo menos, esses são os valores praticados no vizinho Porto Trapiche, 

comercializado pela Brito & Amoedo. Essa oscilação é a mesma dos prédios com 

teleférico e píer na Vitória. Em relação ao Trapiche, eu não acredito que vá ser 

diferente", afirmou Brito. "Não é só vista para o mar. É um terreno sobre o mar. E isso 
não tem preço em qualquer lugar do mundo"230 

Imagem 19 – Folder Santa Tereza 

 
Fonte: Folder Santa Tereza, elaborado pela empresa Eurofort 

Esse empreendimento, com essas características e contíguo ao Cluster Santa 

Tereza, foi integrado pelo empreendedor da Eurofort para alavancar o processo de 

valorização e agregar valor à Ladeira da Preguiça, ao Beco da Califórnia e à 

Rocinha dos Marinheiros, uma das áreas do Cluster que abriga a população pobre. 

São exatamente essas áreas, somadas ao empreendimento Residencial Adelaide e 

ao Clock Marina Residence, que foram definidas como a primeira fase de 

intervenção do Cluster Santa Tereza. 

                                                 
229 Informações extraídas do site http://vender-casa-apartamento.vivastreet.com.br/comprar-imovel+se/trapiche-

adelaide-residencial/21393702   acessado em 29/08/2010 

230 Informação disponível em setembro de 2008 no site http://www.atarde.com.br/jornalatard....jsf?id=963404, 

acessado em janeiro de 2010. 

http://vender-casa-apartamento.vivastreet.com.br/comprar-imovel+se/trapiche-adelaide-residencial/21393702
http://vender-casa-apartamento.vivastreet.com.br/comprar-imovel+se/trapiche-adelaide-residencial/21393702
http://www.atarde.com.br/jornalatarde/salvador/noticia.jsf?id=963404
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3.2.2.4  Revisão do Projeto Cluster Santa Tereza (2010) 

A mudança de investidores - a aquisição do TXAI pela Brazil Hospitality Group – BHG, 

conduziu à readequação do projeto. Segundo Armando Correia, o projeto está 

sendo reestruturado e será dividido em três etapas. 

O primeiro movimento foi o de criar uma empresa de desenvolvimento imobiliário, 

composta por uma arquiteta, um investidor europeu e um outro grupo daqui da 

Bahia, também ligado ao ramo imobiliário. A gente vai retomar o projeto Santa 

Tereza e vai desenvolver o projeto do bairro [...]. Iremos estudar qual é a vocação 

dos imóveis e a partir daí faremos todo o projeto, o estudo preliminar, a viabilidade 
econômica e até o levantamento e articulação com potenciais investidores”231.  

Embora o projeto se encontre em desenvolvimento, o empresário descreveu as três 

fases que traduzem as novas estratégias desse projeto:  

A ideia é que os imóveis adquiridos pontualmente se transformem em núcleos de 

desenvolvimento. O primeiro núcleo é o da Conceição, ou seja, a Preguiça e a 

Ladeira da Conceição; o segundo núcleo localiza-se entre a Ladeira da Preguiça até 

a Rua Areal de Cima e o terceiro depende do desenvolvimento do projeto, entretanto 

já tem o empreendimento Clock Marina Residence que contribuirá para alavancar 
outros investimentos na área 232.     

Mapa 23  

 

                                                 
231 Entrevista realizada pela autora com Armando Correia Ribeiro em 20 de agosto de 2010 

232 Entrevista realizada pela autora com Armando Correia Ribeiro em 20 de agosto de 2010 
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Quando se cruza a descrição das etapas de intervenção com a espacialização dos 

imóveis adquiridos pela iniciativa privada, percebemos na área descrita como 

primeira etapa três pontos estratégicos que irão promover o desenvolvimento do 

projeto. O empreendimento Residence Adelaide irá definir o perfil dos próximos 

investidores. O outro grupo de imóveis, situados entre a Ladeira da Preguiça, Rua do 

Sodré e próximos da Praça Castro Alves, embora localizados em uma área onde há 

várias edificações em situação de arruinamento, a eles serão agregados prestígio e 

valorização imobiliária em função da proximidade com o “Hotel Design Salvador 
Bahia”233 e dos equipamentos que a prefeitura pretende implantar. Os outros 

conjuntos de imóveis privados, espalhados na Rua da Conceição, receberão o 

impacto de valorização imobiliária provocada pelo empreendimento Residence 

Adelaide, além da especificidade desses imóveis que descortinam a vista para a 

Baía de Todos os Santos. 

O segundo núcleo continua tendo como elemento promotor do processo de 

valorização da área o hotel Txai, da Brazil Hospitality Group – BHG, sem previsão de 

início de execução do projeto. 

Ao que tudo indica, além do que já foi apropriado de valorização imobiliária pelos 

investidores, haverá uma nova fase de revalorização do capital imobiliário, produzida 

pelos novos empreendimentos ou novos rearranjos desse urbanismo corporativo que 

se apropriou de um pedaço da cidade para valorizar o seu capital.     

3.2.2.5  A participação da prefeitura nesse empreendimento privado    

A prefeitura também participa desse negócio. No começo de 2008, elaborou um 

plano de bairro no qual apresenta um mapa de intervenções ressaltando vários 

projetos em andamento, entre eles: reurbanização da encosta (setor mais 

pobre)entre a Rua Visconde de Mauá e Avenida Lafayete Coutinho no trecho que 

se estende entre a Bahia Marina, o Amado restaurante, e o Trapiche Adelaide. 

Na bifurcação entre a Rua Carlos Gomes com a Rua Sodré e a Praça Castro Alves, 

em frentre ao Cine Glauber Rocha, a prefeitura elaborou um projeto de 

estacionamento (319 vagas), com previsão de custo na ordem de 
R$14.000.000,00234(valor equivalente à recuperação de 35 imóveis do Programa 

Monumenta – 7º Etapa). Apresentou ainda estudos pontuais de espaços de 

convivência e projetos para o Largo Dois de Julho e para a Praça Cayru, além da:  

 Proposta de requalificação da Avenida Sete de Setembro que, segundo documento 

da Fundação Mario Leal, “pressupõe, principalmente, a ampliação dos passeios que 

passam de 3,00 para 5,00m de largura; novo mobiliário urbano; valorização da 

iluminação pública, transformações das redes aéreas existentes em redes 

subterrâneas,  o ordenamento dos engenhos publicitários das fachadas dos 

estabelecimentos comerciais, construção de edifícios-garagem na rua Carlos 

Gomes, relocação de ambulantes e implantação do sistema VLT na Avenida Sete de 
Setembro235.  

                                                 
233 Localizado no alto da Praça Castro Alves, ainda não iniciado.  

234 Valor informado por Antonio Carlos Brito, gerente de projetos especiais da Fundação Mario Leal Ferreira. Oficina 

Sistema de Espaços Livres em Salvador, realizada na UFBA, no período de 24 a 25 de maio de 2010. 

235 Informações levantadas da planta geral 02, Requalificação da Avenida Sete de Setembro, elaborada pela 

Fundação Mário Leal Ferreira, Gerência de Projetos Urbanísticos, outubro de 2007.  
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 Projeto urbanístico de requalificação da Rua Chile: entre a Praça Castro Alves até a 

Praça da Sé, circunscrevendo a Rua do Tesouro, Rua da Ajuda e a Rua José 

Gonçalves.  

Mapa 24 

 

O apoio ao projeto Santa Tereza foi explicitado pela prefeitura através da 

Secretaria Municipal de Relações Internacionais - SECRI:  “esse investimento, 

assim como a vinda do Hotel Hilton, está gerando desdobramentos importantes 

para a atividade turística na cidade, pois grupos de empresários irlandeses, 

ingleses e espanhóis têm procurado o órgão para buscar informações de como 

podem adquirir imóveis na área”.(SALVADOR, 2010) 

A prefeitura justifica seu interesse na melhoria da qualidade da vida urbana, no 

desenvolvimento do turismo, na dinamização do comércio, revela a intenção de 

reorganizar a mobilidade, ordenar os espaços públicos e melhorar o ambiente, 

mas não adota um instrumento de proteção às populações frágeis, ou um 

instrumento de retenção à especulação imobiliária. O plano de bairro fortalece 

a concepção do urbanismo corporativo.  
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Gráfico 15 

 
Fonte: base SUCOM(2010) Elaboração Laila Nazem Mourad 

 

 
Gráfico 16 

 
Fonte: IPHAN(2010) Elaboração Laila Nazem Mourad 

 

Pode-se verificar através do banco de dados dos projetos aprovados pela SUCOM, 
concebido por Figueiredo236, que, em 2007, os projetos aprovados deixaram de ser 

majoritariamente de pessoa física, e a partir daquele momento entraram outros 

agentes: a Prefeitura, o Estado (com projetos pontuais) e os empreendimentos 

hoteleiros (TXAI). Em 2008 seis projetos foram aprovados, dentre os quais dois 

empreendimentos imobiliários, o CLOCK MARINA e ADELAIDE RESIDENCIAL.       

                                                 
236FIGUEIREDO, Glória Cecília, elaborou um Banco de Dados dos Alvarás de Construção emitidos em Salvador de 

2000 a 2010. 
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Porém, quando se cruzam as informações dos projetos ingressados na regional do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, verifica-se que, no período 

de 10 anos, somente 28 projetos foram objeto de análise do Escritório Técnico de 

Licenças e Fiscalização - ETELF/IPHAN, o que revela que o interesse na recuperação do 

bairro é uma ação muito mais de marketing, de produção de valorização fundiária e 

imobiliária que, efetivamente, de reabilitação do bairro.   

A dinâmica imobiliária observada nas Transações de Transferência de Titularidade junto 

à SEFAZ traduz-se mais em aumento de rendimentos fundiários e imobiliários que em 

uma frenética ação de melhoria no bairro. 

Até agora tem sido uma ação de aquisição do mercado imobiliário, e tem propiciado 

grandes lucros, mesmo sem nenhum investimento voltado especificamente para 

recuperação do conjunto do bairro. 

Mapa 25 

 

O mapa da situação das ligações de água mostra que, em junho de 2010, dentre os 

561 domicílios que têm ou tiveram contratos estabelecidos junto à EMBASA, no 

perímetro do Cluster Santa Tereza, 40% encontram-se inativos, suprimidos, cortados, 

entre outras situações. Mostra, ainda, que as áreas de maior incidência da 

subutilização do sistema de abastecimento de água estão relacionadas aos imóveis 

adquiridos pela iniciativa privada. O mapa de Uso do Solo a partir das ligações de 

água mostra o enfraquecimento da função residencial e comercial na direção norte 

da área, ao contrário do que acontece na direção sul, que permanece dinâmica, e 

onde se concentram atividades tradicionais do bairro. Além disso, existem, segundo 

informação da EMBASA, 37 ruínas, 16 imóveis demolidos e 7 terrenos não utilizados. 
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Foi possível perceber, ainda, que havia somente uma obra em construção e dos 74 

pontos comerciais apenas 3 eram identificados como pequeno comércio; 8 imóveis 

eram caracterizados pela EMBASA como residências populares e 2 como residência 

social.  

Mapa 26 

 

A informação sobre os contratos ativados da COELBA, no Bairro Santo Tereza, 

mostra uma enorme disparidade entre os números absolutos de imóveis 

comercializados e as ligações de energia elétrica. Enquanto 612 imóveis foram 

comercializados, somente 25 ligações de energia elétrica foram realizadas ao 

longo de 10 anos. Percebemos, ainda, que o momento de ascendência dos 

imóveis comercializados e dos contratos ativados da COELBA, guardadas as 

devidas proporções, ocorrem também em períodos muito próximos, ou seja, de 
2006/2007 a 2010237.   

                                                 

                                                 
237 O levantamento que realizamos junto a SEFAZ, revelou que no período de 10 anos foram comercializados “612 

imóveis”, dentre os quais 384 (%) foram comercializados entre 2007 a 2010.    
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 Gráfico 17– Contratos de Energia Elétrica ativados, Baixados e Anulados 

 
Fonte: COELBA/2010 Elaboração Laila Nazem Mourad 

A oscilação referente aos contratos ativados no ano de 2002 em Santa Tereza pode 

estar ligada à expectativa levantada pela prefeitura e pelo Estado. Em 

levantamento realizado junto ao IPHAN, observou-se que naquele ano tanto a 

CONDER quanto a prefeitura apresentaram vários estudos de viabilidade de 

reabilitação de imóveis para uso habitacional. A baixa de contrato entre 2006/2007 

pode estar relacionada à saída da população dos imóveis comercializados 

intensificadas a partir de 2007.  

Os números absolutos de ligação de energia elétrica no Bairro Santo Tereza, além 

de apresentarem um movimento inexpressivo relacionado às comercializações de 

imóveis realizadas no período, mostram que o bairro de Santo Antônio e o Centro 

de Salvador têm atraído mais atividades. 

 Gráfico 18 – Consumo de Energia Elétrica 

 
Fonte: COELBA/2010 elaboração Laila Nazem mourad 



 165 

O gráfico 18  mostra que, em 2009, as faixas de consumo de energia elétrica de 0 a 

300 Kwh  apresentam quantidade de ligações muito próximas, porém pode supor 

realidade totalmente oposta, ou seja, comparando com o mapa 27 da EMBASA, 

poderíamos entender que o baixo consumo de 0 a 80 Kwh está relacionado à área 

norte, onde se concentram as ligações inativas da EMBASA;  as outras faixas de 

consumo de energia elétrica, de 81 a 300 Kwh, estariam na direção sul da área, 

onde se concentra o uso residencial e comercial.  

3.2.2.6  Os efeitos desse projeto  sobre os moradores 

O processo de expulsão da população mais pobre não se restringe às famílias que 

moravam na área onde será construido o Hotel TXAI. Os empreendedores do Clock 

Marina Residence estão apresentando proposta de aquisição aos proprietários de 

imóveis localizados no entorno do empreendimento.  

 

 Imagem 20 - Localização do empreendimento Clock Marina Residence e da Vila Coração 

de Maria no Bairro Dois de Julho.  

 

Fonte: Google Earth, 2010. 

Como exemplos, apresentamos a Vila Coração de Maria, onde sete famílias 

moradoras estão sendo ameaçadas de despejo, entre elas a senhora Anita Ferreira 

Sales, de 84 anos, inquilina que assume a conservação do imóvel há 42 anos.  

Ivana da Costa Chastinet, moradora da Vila e filha de dona Anita, explica, 

indignada: “A minha mãe durante todo esse período sempre alimentou a ilusão de 

comprar este imóvel. Ela sempre fazia proposta e eles falavam que iriam estudar, 

mas que não era o momento”238.   

                                                 
238Entrevista realizada pela autora, no dia 12 de setembro de 2010, com Ivana da Costa Chastinet. 
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A Irmandade São Pedro dos Clérigos, que se diz proprietária do imóvel, apresentou 

a intenção de venda aos moradores em 2006. Eles pediram um prazo para 

negociação, buscaram formas de financiamento junto à CAIXA. “Porém, a 
Irmandade desistiu da negociação, disse que não queria mais vender”239  

 Nós entendemos que foi uma estratégia (da Irmandade), eles acharam que nós não 

iríamos querer, quando eles viram que nós estávamos interessados, aí eles 

suspenderam a venda. Só que aconteceu outro dado, que surge agora com esse 

fenômeno de renovação do Dois de Julho [...] que ameaça as famílias mais pobres, 

e que põe em risco a Vila Coração de Maria e também o Bairro, tudo está em risco, 

a escola municipal que atende os meninos da Ladeira da Preguiça, não vai mais 

existir, porque se os moradores da Ladeira da Preguiça, também estão ameaçados 

[...] tudo vai se transformar 240.  

O fato é que as famílias foram surpreendidas com uma ação de despejo e lutam, 
com o “apoio da defensoria pública”241, para que os instrumentos de Salvaguarda 

Social, introduzidos na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade sejam 

aplicados. Objetivam garantir o direito de permanência dessas famílias que vêm 

preservando os imóveis e o desenho urbano, configurado na Vila Coração de 

Maria – expressão do sentido de comunidade, de solidariedade, de vivência 

coletiva.  As famílias e essa porção do tecido urbano representam o oposto do 

urbanismo corporativo, são espaço de combate, de enfrentamento ao tipo de 
urbanismo que prega a anticidade242. 

3.2.2.7  O discurso do início do projeto se desfaz  

O folder de divulgação do empreendimento Santa Tereza em 2007 fomenta a 

elevação geral do prestígio e do capital simbólico da cidade, reforçando  

imagens da vida cotidiana da comunidade, como fatores positivos. Valoriza a 

diversidade social, usando recursos simbólicos do imaginário social, explorando as 

imagens da população negra, o discurso do empreendedor (abaixo). No entanto, 

oculta o verdadeiro objetivo; nem toda diversidade e vida cotidiana poderão 

conviver com o projeto, será preciso remover e substituir algumas partes 

(problemáticas ao projeto).  São as que abrigam a população mais vulnerável, ou 

seja, os mais pobres e marginalizados.  

 

 

 

                                                 
239 Entrevista realizada pela autora, no dia 12 de setembro de 2010, com Ivana da Costa Chastinet. 

240 Entrevista realizada pela autora, no dia 12 de setembro de 2010, com Ivana da Costa Chastinet. 

241 Ver Parecer Técnico: Análise da denúncia de violação do Direito à Moradia e do Direito à Cidade das famílias de 

Vila Coração de Maria, Salvador, Outubro de 2010.   

242Formas de organização da comunidade: mensagem enviada pela comunidade para diversas organizações 

sociais e instâncias do poder público. “Assista às reportagens e 

divulgue”http://rss.midiaclip.com.br/rss/clipping.jsp?idMateria=414178 Acesse o vídeo Vila Coração de 

Maria no site: http://www.youtube.com/watch?v=_kkEQXGI1go 

http://rss.midiaclip.com.br/rss/clipping.jsp?idMateria=414178
http://rss.midiaclip.com.br/rss/clipping.jsp?idMateria=414178
http://www.youtube.com/watch?v=_kkEQXGI1go
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Imagem 21- Folder Santa Tereza 

 
Foto: Folder Santa Tereza, elaborado pela empresa Eurofort 

A ideia de manter a população morando no local é a grande diferença do 

projeto, excetuando-se uma rua, uma pequena rua, onde se tem problema, 

a Ladeira da Preguiça e o Beco da Califórnia. O resto, lá no Dois de Julho e 

adjacências, como é conhecido pela prefeitura, é um bairro de classe média 
muito bacana 243. 

A visão seletiva aparece de maneira evidente no discurso do representante da 

Eurofort, quando expressa o interesse em manter uma parte da população, 

segundo ele – a classe média. Na área em que reside parte da população pobre, 

na Ladeira da Preguiça e no Beco da Califórnia, a intenção é atrair uso como: “A 

ladeira da Preguiça vai ser a ladeira das griffes, vou botar aí joalheria Tiffany, a Louis 

Vuitton, lojas de alto nível no pior lugar que se tem, vaí ter comércios, escritórios - 
tudo com segurança”244. 
 

                                                 
243 Quando o empreendor diz “tirando uma rua, uma pequena rua, refere-se à Ladeira da Preguiça, onde se 

concentra a população pobre. Entrevista realizada pela autora com Armando Correia Ribeiro, em 20 de agosto de 

2010.  

244 Entrevista realizada pela autora com Armando Correia Ribeiro em 20 de agosto de 2010.
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No Cluster Santa Tereza as características do processo de gentrificação podem 

ser percebidas através dos empreendimentos residências de luxo, que já estão 

sendo comercializados: o Clock Marina Residence com 57,90 m² (um dormitório), 

no valor de R$457.752,83 é o Residence Adelaide com 306 m² no valor de           

R$ 3.900.000,00. O valor do imóvel evidência o tipo de usuário que o projeto 

pretende atrair. Ao mesmo tempo em que são utilizados os atributos históricos e 

a vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos, vários imóveis 

desvalorizados em ruínas ou degradados estão sendo adquiridos, e funcionam 

como objeto do capital especulativo. A ação de produção de valorização 

fundiária e imobiliária, ainda que sem realizar nenhum investimento de melhoria, 

são operações realizadas na perspectivas de tornar os imóveis e porções do 

território em áreas adequadas ao processo de gentrificação. Essa estratégia se 

faz na perspectivada de gentrificação dessa área, através de processos de 

valorização imobiliária, acompanhado de substituição da população pobre. 

3.2.3  LGR Empreendimentos Santo Antônio Além do Carmo   

3.2.3.1  Antecedentes 

Desde meados dos anos 2000, a área do Carmo/Santo Antônio Além do Carmo 

começa a ser configurada como um espaço turístico, dotado de uma oferta 

adensada de equipamentos de hospedagem de alto e médio padrão, de bares, 

restaurantes, agências de viagens, lojas, albergues, entre outros usos. Destaca-se 
a transformação do “Convento do Carmo”245 no primeiro hotel histórico de luxo 

do país.  

Segundo Gottschall, o Hotel Convento do Carmo, inaugurado em outubro de 

2005, vem atraindo consumidores com um perfil totalmente diferenciado dos 

tradicionais frequentadores do Centro Histórico. 

(...) as classes A e B, em geral procedentes de outros países (85% da sua 

demanda), com destaque para os europeus (60% dos clientes, em sua maioria, 

portugueses e franceses), mas também Brasileiros, sobretudo da região Sudeste, 

(...) vêm em busca de tranqüilidade, de contato com a história, se interessam 

pelos museus, pelos casarios, permanecem muito tempo nas dependências do 

hotel, não participam dos festejos do Centro Histórico e não são adeptos do 

turismo de sol e mar (GOTTSCHALL: 2006, p.97). 

 

 

 

                                                 
245 O Convento do Carmo, um exemplar da arquitetura luso-brasileira do século XVI, foi recuperado pelo grupo 

português Pestana, que atua na hotelaria internacional direcionada ao segmento de lazer e negócios, e as 

Pousadas de Portugal [...], instaladas em antigos mosteiros, conventos, castelos, e entre outras construções históricas 

[...] In: GOTTSCHALL, Carlota. S. e SANTANA, Mariely Cabral de (orgs.). Centro da Cultura de Salvador. Salvador: 

EDUFBA: SEI, 2006, p.97.  
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Imagem 22 – Convernto do Carmo 

 
O que no passado foi uma capela do Convento do Carmo tornou-se um  

restaurante do hotel246 

Além do grande investimento acima descrito, observa-se o interesse de estrangeiros 

e pessoas ligadas ao meio artístico pelas edificações situadas no lado da encosta, 

de onde se desfruta ampla vista para a Baía de Todos os Santos. A aquisição de 

imóveis por esses segmentos, a partir de 2005, vem provocando um aumento no 

valor dos imóveis, como veremos mais adiante.  

Através da Tabela 10 comparativo da evolução do uso do solo no Carmo e no 

Santo Antônio Além do Carmo – utilizando a base de dados da pesquisa de Portela 

– observa-se que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
246 Foto disponível no texto. “Profanaram o Templo do Senhor” O que no passado foram igrejas, agora 

são…”, p.3. 2010, http://culturageralsaibamais.wordpress.com/2010/06/25/igrejas-se-tranformam-em-hoteis-

livrarias-e-ate-clubs-noturnos/, acessado em 17/02/2011. 

Tabela 11 
Evolução do Uso do Solo - Carmo e 

 Santo Antônio Além do Carmo 

 1988 1998 2008 

Usos Nº Unid. 

Nº 

Unid. Nº Unid. 

Residencial 668 709 590 

Comercial 24 36 40 

Serviço 43 39 61 

Misto 100 78 111 

Institucional 4 17 20 

Industrial 1 0 4 

Total  840 879 826 
Fonte: Portela: 2009, p.97 
Elaboração Laila Nazem Mourad 

http://culturageralsaibamais.wordpress.com/2010/06/25/igrejas-se-tranformam-em-hoteis-livrarias-e-ate-clubs-noturnos/
http://culturageralsaibamais.wordpress.com/2010/06/25/igrejas-se-tranformam-em-hoteis-livrarias-e-ate-clubs-noturnos/
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Embora o número de unidades residenciais tenha diminuído 16,8% em 2008, esse uso 

continua sendo predominante na área com 71%. Quando se observa a evolução 

do uso voltado exclusivamente ao serviço vê-se que essa atividade teve um 
acréscimo de 44%247, influenciada pela proximidade do Pelourinho. 

Se, na década de 1990, o deslocamento das famílias e a substituição do uso 

habitacional por outros usos foram orientados por ações promovidas pelo poder 

público, na próxima década, além do Estado, veremos que a saída dos moradores 

será induzida pela iniciativa privada. 

Mapa 27 

 

                                                 
247 Informações extraídas da dissertação de Portela, Marcos Baruch, intitulada, Carmo e Santo Antônio Além do 

Carmo reflexos do processo de revitalização do centro histórico de Salvador, Universidade Católica do Salvador-

UCSAL, Superintendência de Pesquisa e Pós-Graduação - SPPG, Programa de Pós-Graduação em Planejamento 

Territorial e Desenvolvimento Social, 2009, pg. 97. 
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O mapa da EMBASA, ‘Situação do Uso do Solo a partir da ligação de água’ mostra 

a predominância do uso residencial nos bairros do Carmo e Santo Antônio Além do 

Carmo, confirmando a pesquisa realizada por Portela em 2009. Pode-se observar 

que, na área delimitada pela LGR especificamente, na quadra localizada entre a 

Rua Boqueirão e a Rua Direita de Santo Antônio existe uma concentração de 

imóveis caracterizados pela EMBASA como residências populares. Os critérios 

adotados pela EMBASA para classificação de consumidores incluídos nessa 

categoria, são: possuir um limite de área construída de 60m², ter padrão da ligação 

de energia elétrica mono ou bifásico e até 8 pontos de utilização de água. Na 

categoria social inserem-se os moradores cadastrados e regularizados no Programa 

Bolsa Família. Essa categoria também está concentrada nessa quadra.  

Pode-se perceber como as atividades tradicionais quase desapareceram do bairro 

- somente 1 ligação de água é cadastrada como pequeno comércio junto à 

EMBASA. O critério para inserção nessa categoria é possuir, no máximo, 1 ponto de 

água (a EMBASA, apresenta como exemplos, que se incluem nessa categoria: 

farmácias, sapatarias, armarinhos, barbearias e pequenos armazéns). 

Mapa 28 
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No mapa da ‘situação das ligações de água’ pode-se observar, 

contraditoriamente, que as ligações inativas e suprimidas incidem mais na área 

onde ocorreram a segunda e a sexta etapas do processo de recuperação do 

Centro Histórico. Nota-se também, no perímetro do empreendimento da LGR, 

ligações inativas e suprimidas, porém os dados não refletem os imóveis fechados, 

adquiridos pela empresária Luciana Rique.  

 
Gráfico 19- Contratos de Energia Elétrica - Ativados e Baixados, 

Uso Residencial - Santo Antônio Além do Carmo 

 
Fonte:Coelba/2010 Elaboração Laila Nazem Mourad 

 

O gráfico com informações da COELBA, relacionadas aos contratos de energia 

elétrica ativados e baixados pelo uso residencial no período de 2000 a 2009, mostra 

que o bairro tem passado por um processo de oscilações. Nos anos de 2002, 2004 e 

2008 ocorreu um aumento do número de ligações baixadas, indicando que houve 

um movimento de saída de uma parcela da população residente. Em relação aos 

contratos ativados, percebe-se um aumento significativo em 2008, possivelmente 

relativo aos imóveis adquiridos pela empresa LGR, que podem ter sido objeto de 

novos contratos junto à COELBA. 

Para Ganzelevitch, “a substituição de moradores começou principalmente com a 

implantação de pequenas pousadas, com o processo de Reabilitação do Centro 

Histórico e com a transformação do Convento do Carmo em um Hotel Pousada de 
categoria internacional”248.  

Segundo Portela, “Percebe-se uma evolução significativa das atividades de 

serviços: hotéis, pousadas e albergues na Rua Direita de Santo Antônio. Em 1988, 

não havia registro de pousadas. Em 1998, registram-se 2 pousadas e, em 2008, 

encontram-se 16 pousadas” (PORTELA: 2008, pg. 106). 

Ou seja, em 10 anos a Rua Direita de Santo Antônio contou com um aumento de 

700% no número de pousadas.        

 
 

                                                 
248 Entrevista realizada com Dimitri  Ganzelevitch  em 17 de agosto de 2010. 
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 Gráfico 20 

 
Fonte: IPAC e pesquisa Marcos B. Portela, 2008. 

Elaborado por Marcos B.Portela 

A substituição dos moradores deve-se ao acréscimo do número de pousadas e 

também ao impacto provocado pelas obras de intervenção executadas pelo 

governo do Estado, conforme descrito na página 121. É curioso observar que essa 

inflexão acontece em 1998, quando completava um ano de execução das obras 
da 6ª Etapa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador249. 

Embora não tenha sido executada a recuperação de grande parte dos imóveis 

inseridos na 6º Etapa, o anúncio da obra e o estabelecimento dos contratos de 

comodato provocaram tanto a saída de alguns moradores como uma expectativa 

de valorização dos imóveis. A proximidade do Pelourinho e o fato de a segunda e 

sexta etapas configurarem uma área contígua - que se estende entre os bairros do 

Carmo e Santo Antônio Além do Carmo – provocaram processos de valorização 

fundiária e imobiliária nesses bairros.  

Mas antes de entrar no tema da de valorização fundiária e imobiliária, é importante 

ressaltar que a participação da iniciativa privada no processo de reabilitação 

sempre foi um objetivo do Estado. Entre 1997 e 1998, segundo Sant’Anna  

foram desenvolvidos estudos sobre o mercado imobiliário em Salvador, buscando 

verificar linhas de crédito disponíveis, perfil da demanda e situação fundiária e 

urbanística do centro histórico – o desenvolvimento do uso habitacional em certas 

áreas começou a ganhar força como um modo mais sustentável de intervir, de inserir 

o setor numa dinâmica de mercado e trazer investimentos privados. Com a assinatura 

de um convênio entre o governo do estado e a Caixa Econômica Federal, iniciou-se, 

em 1999, um projeto piloto com o objetivo de desenvolver metodologia para a 

reabilitação de imóveis com uma participação menor de investimentos públicos 

diretos e com a participação de aportes privados, através do uso de linhas de 

financiamento da CEF. (SANT’ ANNA: 2003, p. 49). 

No âmbito desse convênio foi elaborado o Projeto REMEMORAR, direcionado à 

recuperação de edificações históricas em ruínas e sua reconversão para o uso 

habitacional multifamiliar. Segundo Alfredo Machado, coordenador desse projeto 

Rememorar.   

                                                 
249 Na 6ª Etapa de Recuperação do centro histórico de Salvador foram inseridos 54 imóveis, localizados no bairro 

Carmo e Santo Antônio Além do Carmo, entre as Ruas Ribeiro dos Santos, Luiz Viana e o Largo do Carmo, a Rua 

Joaquim Távora, entre outros imóveis espalhados no CHS. 
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5 casarões em ruínas foram recuperados no Centro Antigo de Salvador, adequados em 41 

apartamentos de 2 quartos. O governo do estado da Bahia alocou recursos para a 

desapropriação dos imóveis e para a construção dos projetos. A ONG Moradia & 

Cidadania, formada por funcionários da Caixa, fez a captação de recursos, através da lei 

do Mecenato, para a recuperação das fachadas. A produção das unidades foi garantida 

pelos recursos do Programa de Arrendamento Residencial-PAR250, através da Caixa 

Econômica Federal. Parte da taxa de arrendamento dos beneficiários que são servidores 

estaduais foi financiada através do Programa Habitacional do Servidor Público Estadual-
PROHABIT 251. 

O projeto piloto do Rememorar foi desenvolvido exatamente no bairro Santo Antônio 

Além do Carmo; os 5 casarões recuperados em 2005 estão localizados na rua dos 

Marchantes e na rua Direita do Santo Antônio. O projeto Rememorar articula dois 
fundos públicos (PROHABIT e o Fundo de Arrendamento Residencial - FAR)252, que, 

somados aos incentivos fiscais da  cultura (lei do mecenato) foram utilizados para 

fomentar a reabilitação desse bairro. O projeto criou uma expectativa em relação à 

recuperação do próprio bairro, embora tenha sido executado em uma “escala 

bastante modesta e destinada apenas às parcelas de famílias incluídas no mercado 

habitacional”, nesse caso atendeu especificamente funcionários públicos estaduais. 

(FERNANDES: 2006, p. 23) 

O levantamento realizado junto à SEFAZ sobre as transações de Transferência de 

Titularidade no período de 2000 a 2010, nos bairros do Carmo e Santo Antônio Além do 

Carmo, mostra 844 transações efetivadas. Dentre essas, 87,9% foram efetivadas através 

de compra e venda e somente 4,14% acessaram alguns tipos de financiamento; as 

restantes realizaram-se através dos instrumentos indicados no gráfico 22 Tipo de 

Transações Imobiliárias. Outro aspecto sobre a dinâmica imobiliária é que, nesses 

bairros, os agentes até 2007 eram diversificados e em grande parte constituídos de 

pessoa física e a partir desse ano esse movimento muda quando entra em cena a LGR 

Empreendimentos Santo Antônio Além do Carmo, como analisaremos a seguir. 

Gráfico 21   Gráfico 22 

          
Fonte: PMS/SEFAZ-2010   

Elaboração Laila Nazem Mourad                                                   

  Fonte: PMS/SEFAZ-2010  

  Elaboração Laila Nazem Mourad                                             

                                                 
250 O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é um programa do Ministério das Cidades operacionalizado 

pela CAIXA e financiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Este programa é direcionado a famílias 

com renda de até 6 salários mínimos. As familias atendidas por este programa pagam uma taxa mensal inferior ao 

aluguel cobrado na região. Ao final de 15 anos, elas têm a opção de comprar os imóveis. 

251 Entrevista realizada pela autora no dia 2 de junho de 2010. 

252 O Fundo de Arrendamento Residencial - FAR é vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial -PAR (do 

governo federal) e o Programa  Habitacional do Servidor Público–PROHABIT (do governo estadual), mobiliza recurso 

do fundo  do funcionalismo estadual. 
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3.2.3.2  Concepção do projeto LGR Santo Antônio Além do Carmo 

O empreendimento LGR Santo Antônio Além do Carmo tem à frente do negócio 

a empresária Luciana Rique, herdeira, entre outros proprietários, do shopping 

Center Iguatemi de Salvador. Além disso, integra o grupo dos 10 maiores 

proprietários de shopping centers do Brasil (exemplo: sua participação no 

Shopping Barra, em shoppings localizados em Macaé, no Acre, em Belo 

Horizonte, em Belém, em Porto Alegre, dentre outros). É esse grupo que escolhe e 

delimita uma porção do bairro Santo Antônio Além do Carmo.  

O empreendimento LGR Santo Antônio Além do Carmo,  

Segundo Dorival Regini, executivo da empresa LGR (palestra, ERCAS, 27/01/09), vem 

sendo planejado há cerca de 02 anos e meio, deverá ocupar unidades residenciais não 

necessariamente conjugadas, desde o Santo Antônio Além do Carmo até a ladeira do 

Boqueirão. Segundo Dorival, esta área tem um vasto perfil turístico, valorizado, sobretudo, 

pelos visitantes estrangeiros interessados em vivenciar a cultura local. E, embora os 

baianos que possuem um perfil de consumo compatível com o que será ofertado pelo 

Além do Carmo pouco a freqüentem, o projeto objetiva atraí-los, oferecendo segurança 

e uma excelente ambiência, com ruas limpas, iluminadas e dotadas de uma ampla oferta 

de lojas comerciais e equipamentos culturais, como cinemas. Hoje um dos grandes 

desafios do grupo, segundo Dorival, é oferecer estacionamento próximo aos 

estabelecimentos, condição imprescindível, na sua visão [...]para a atração dos 

baianos[..]. (QUEIROZ, 2009, p. 118) 

Podemos identificar na concepção do projeto, sua conexão com a lógica 

marcada pela “economia simbólica do capitalismo”, acompanhada da nova 

economia dos serviços. Segundo Luciana Rique, 

O projeto vai da Praça do Santo Antônio até a Ladeira do Boqueirão. Quero fazer 

um mix de restaurantes, lojas bacanas, galerias de arte, espaços culturais, 

moradias (algumas de frente para o mar), escritórios. Vou receber o masterplan e 

aí vou ter todas as casas no shell (reformadas, mas ocas)sabe? Como num 

shopping, onde você entrega o espaço vazio, para que seja decorado de 

acordo com o modelo do negócio. Aí vou fazer um grande evento, mas antes 

vou revitalizar a praça, ajeitar a igreja, fazer algumas coisas preparatórias  (MUITO, 

18 de outubro de 2009). 

O discurso da empresária, infelizmente, reflete a posição de certos setores  

sobre o bem público, a prepotência e o voluntarismo com que tratam a 

cidade, como se fosse uma extensao de seu negócio e, portanto, fosse possível 

readequá-la a seu bel prazer. Ficam claras as relações que certos segmentos 

da sociedade estabelecem com o território como se estivessem operando um 

espaço vazio. 
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Mapa 29 

 

A ação de gentrificação pode ser percebida pelo tipo de comércio e de 

residências que o projeto busca atrair, mudando completamente as características 

residencial e social do bairro.  

O discurso da empresária Luciana Rique revela, novamente, sua concepção 

gentrificadora: “Veja em Londres, por exemplo, todos os lugares bacanas tem 

gente morando, tem lojas bacanas. Acho que é isso que dá vida a um 

lugar[...]”(ATARDE, 18 de outubro de 2009). 

Segundo Luciana Rique, a ideia é alugar os espaços e trazer para cá:   

Lojas diferenciadas, que ainda não tenham em Salvador. Lojas mais artísticas, de 

design mesmo. Uma coisa que não vai muito para shopping. Tipo, tenho vários amigos 

estilistas que têm marcas bacanas, como Raia de Goeye, Isabela Capeto, que 

poderiam vir para cá. E tem marcas diferenciadas que estão nos shoppings também, 

como a Osklen. Será um lugar onde as pessoas possam passear. Quero trazer também 

um cinema de arte e um teatro. (ATARDE, 18 de outubro de 2009). 

A LGR expressa o interesse em desenvolver parcerias com empresas multinacionais 

globais, voltadas para produção econômica local. “Isto significa, de certo modo, a 

mercantilização da vida urbana. É típico dessas ações locais a construção de 

complexos turísticos de lazer, centros de exposição, shoppings centers, centros 

tecnológicos, operações de renovações em conjuntos históricos” (MELLO: 1991). 
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A área eleita pela empresa LGR insere-se em um  bairro onde havia sido recentemente 

inaugurado um hotel cinco estrelas; o “Forte de Santo Antônio, monumento do século 
XVII, reaberto ao público em dezembro de 2006”253. Além dos equipamentos 

tradicionais, atividades de serviços de apoio ao turismo se desenvolveram de maneira 

significativa na última década; o plano inclinado do Pilar já estava em funcionamento, 

interligando o Centro Histórico à Cidade Baixa (área do Comércio), onde o tecido 

urbano está preservado e o social está se esgarçando.  

É nesse contexto que, a partir de 2006, a empresa LGR começou a atuar no bairro 

Santo Antônio Além do Carmo. Com a caneta na mão delimitaram o 

empreendimento imobiliário LGR, e divulgaram como “Projeto especial de comércio, 

lazer e entretenimento em Santo Antônio Além do Carmo, região do centro histórico 
de Salvador, tombado pela UNESCO[...]”254  

Nesse local, a LGR pretendia definir quem sairia e, posteriormente, quem entraria para 

dar lugar às: “Lojas, cinemas, livrarias, ateliê, escritórios, bares e restaurantes ao ar livre 

que transformarão a região num centro comercial aberto, em harmonia com seu 

casario. O novo destino comercial, totalmente diferenciado de todos os já vistos no 
Brasil, vai revitalizar a região”255. 

Com apenas R$ 5.304.500,00 investidos na aquisição de 29 imóveis, a empresa LGR é 
detentora de 4.471,99 m² do bairro Santo Antônio Além do Carmo256. Embora a LGR 

anuncie em entrevista ter adquirido 35 imóveis, que pretende ainda incluir mais 15, e 

que o valor do investimento foi de 40 milhões até 2009, somente a Casa de Santo 

Antônio e a Casa de Oitão, no largo São Francisco, que abrigará o Museu da Musica 
AFRO, foram recuperadas. 257 A “Casa de Oitão encontra-se fechada e a “única 

atividade desenvolvida foi uma exposição de Bethy Legardère”258  

Imagem 23 - Casa Oitão adquirida pela LGR  

 
Fonte: Disponível do site http:/www.lgr.com 

                                                 
253 Reformado com recursos PRODETUR II (US$ 1.597.411,36), informações SECULT/ Escritório de Referência do Centro 

Antigo. Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador, Salvador, 2010, p.196.  

254  Apresentação da LGR 14/04/2009, disponível no site http:/www. lgr.com.br ,acessado em agosto de 2010  

255 Apresentação da LGR 14/04/2009, disponível no site http:/www. lgr.com.br ,acessado em agosto de 2010  

256 Ver anexo I – Relação dos imóveis adquiridos pela LGR  

257 Informações extraídas da entrevista realizada com a empresária Luciana Rique, uma das quatro herdeiras de 

Newton Rique, fundador do Iguatemi, comanda a holding LGR, disponível em 

http://revistamuito.atarde.com.br/?p=3300, acessado em 30/03/2010  

258 Informação disponibilizada pelo morador Dimitri Ganzelevitch  em entrevista realizada em 17/08/ 2010. 

http://revistamuito.atarde.com.br/?p=3300
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A pesquisa realizada junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN mostra que, dentre os projetos residenciais analisados no Centro Histórico 

pelo Escritório Técnico de Licenças e Fiscalização - ETELF/IPHAN, a maioria está 

concentrada nos bairros do Carmo e Santo Antônio Além do Carmo. Desses 

projetos, 19 foram de solicitação de Parâmetros Urbanísticos, 6 de análise de Estudo 

Preliminar, 4 de análise de Projetos para Construção e 48 de reformas e ampliação, 

totalizando 77 projetos ingressados durante 8 anos.   

Gráfico 23     Gráfico 24 

  
Fonte: Base SUCOM (2010) Elaboração Laila N. M.         Fonte: IPHAN (2010) Elaboração Laila N. M. 

Embora seja nítido um aumento de projetos aprovados pela SUCOM, nos anos de 

2006 (4 projetos), 2007 (8 projetos) e 2008 (11 projetos), a empresa LGR nos informou  

possuir somente três projetos aprovados. Analisadas as informações elaboradas por 

Gordilho (2009), constantes no mapa do Centro Antigo, intitulado “identificação de 

ruínas, imóveis fechados e terrenos baldios”, verificou-se a existência de 10 imóveis 

em ruínas na área de intervenção, além dos 29 fechados, adquiridos pela empresa 

LGR, dentre outros. Além disso, não constatamos no bairro um movimento 

significativo compatível com as transações imobiliárias constatadas na pesquisa 

levantada junto à SEFAZ, o que indica até agora somente fluxo de capitais, sem 

investimento e realização de reabilitação do bairro.  

É possível identificar todos os imóveis fechados adquiridos pela empresa LGR, 

porque eles têm um portão de ferro com cadeado e um forte esquema de 

segurança, com controle eletrônico. Os seguranças passam nas casas e registram 

eletronicamente sua passagem em cada imóvel para impedir qualquer tentativa 

de ocupação nos 29 imóveis da LGR. Além disso, há vários imóveis fechados com 

placas de vende-se, algumas inclusive, escritas em inglês.  

3.2.3.3  O deslocamento das famílias e a visão dos moradores sobre o projeto 

O projeto é criticado por moradores da área porque não estabelece nenhum 

diálogo com o entorno, valoriza a área, encarece os aluguéis, provoca o efeito de 

despovoamento de uma parte da população residencial, aproveita-se das 

potencialidades do bairro em benefício próprio, sem dar o efetivo retorno. Segundo 

Ganzelevitch, “A empresa LGR não tem a mínima consciência social. Um trecho da 

rua está deserto. Os aluguéis aumentaram, os preços das casas dispararam. Só que 

ela (Luciana Rique) deixou de comprar. Metade da rua está vazia e a outra 
metade está à venda. Este tipo de ação acaba completamente com o bairro”259. 

                                                 
259 Entrevista realizada com Dimitri Ganzelevitch em 17/08/ 2010. 



 179 

 Ganzelevitch ressalta, ainda, o efeito avassalador do projeto: 

O. fato é que o centro histórico perdeu no mínimo 58 famílias num trecho de 100 

metros. Desaloja as famílias e não faz nada há um ano e meio [...]. Nem a experiência 

desastrosa do Centro Histórico serviu para alertar!!! [..]. Não se pode viver em uma 

sociedade como esta, sem inclusão social, vão esbanjar esta ostentação sem 

inclusão. Vai ter confusão, confronto. O projeto vai mudar o perfil cultural e social de 
uma parte da cidade e as autoridades ficam totalmente omissas 260.     

O comércio de proximidade está acabando no bairro, e os poucos que ainda se 

mantêm não terão nenhuma condição de concorrer com as atividades e “lojas 

bacanas” que a empresária Luciana Rique pretende atrair. 

O morador Thiago questiona a empresária, lançando as seguintes questões 

Luciana, não sei o quanto conhece Salvador, mas temos lojas de rua. Lhe convido 

para passear com suas amigas na Barroquinha, Avenida 7 de Setembro, Baixa do 

Sapateiros, Calçada, você ficará maravilhada com a variedade de produtos. Ah, 

sim, talvez inclusive você possa realizar investimentos nesses locais, lá pela cidade 

baixa tem vários galpões fechados, assim você não precisará remover famílias de 

um bairro tipicamente residencial. Ah, me esqueci, você já é a “dona do bairro”! 
Isso quer dizer que quem está lá tem que acatar o que você quer?! 261. 

César também apresenta sua indignação à proposta de mudança de 

configuração do bairro, e traz para o debate a concepção de privatização, 

manifestada pela empresária.   

Interessante como uma pessoa se coloca como se fosse a “salvadora” de um bairro 

residencial extremamente interessante, com moradores antigos e novos, e que não 

precisa de nenhuma intervenção deste tipo, diga-se, estilo shopping centers. Por mais 

que ela rejeite, é claro que o espaço público na rua praticamente seria transformado 

em espaço privado como acontecem nos shoppings. Está claro que ela pretende 

expulsar os moradores locais, substituindo-os por moradores “bacanas”, leia-se, de 

classe média alta. Não interessam os atuais moradores? Os postes de moradores 

querendo vender suas casas aqui neste blog é um aperitivo disso. Este projeto é um 

perigo para a cidade. O bairro Santo Antônio merece ser chamado de “bairro” 

justamente porque tem uma mistura de moradores, comércio, lazer, praça e, 

principalmente, VIDA DE RUA. Ao contrário do que ela afirma, lá as famílias caminham 

e passeiam pelas ruas, sim, assim como puxam cadeiras para a calçada e conversam 

com os vizinhos. Isso provavelmente ela mesma não pode fazer onde vive. Que tal ela 

se mudar para o Santo Antônio e morar lá? Se gosta tanto assim (...). É necessário que 

o poder público e a comunidade do bairro consigam impedir este projeto, da forma 
como ele está sendo idealizado.  262. 

Para Abgail, o impacto negativo causado pelo projeto já está acontecendo:  

                                                 
260 Segundo Dimitri Ganzelevitch, havia em cada um dos imóveis adquiridos pela LGR 2 ou 3 famílias, o que totaliza 

aproximadamente 58 famílias desalojadas. Informações disponibilizadas na entrevista realizada em 17/08/ 2010. 

261 Mensagem enviada por Thiago no dia 24 de outubro de 2009 para o site 

http://revistamuito.atarde.com.br/?p=3300#comment-1563, acessado em 20/05/ 2010. 

262 Mensagem enviada por Cesar no dia 31 de outubro de 2009 para o site 

http://revistamuito.atarde.com.br/?p=3300#comment-1563, acessado em 20/05/ 2010. 

http://revistamuito.atarde.com.br/?p=3300#comment-1563
http://revistamuito.atarde.com.br/?p=3300#comment-1563
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(...) a proposta da LGR de transformar o Bairro num shopping Iguatemi, já foi semeada 

e vai ser difícil conter os ânimos daqueles que vêem oportunidade comercial no bairro. 

Não foi assim com as pousadas? Veio 1, 2, 3 e aí virou gringolândia. 

Na verdade, (...) a tal descaracterização do “bairro residencial” que alguns temem, já 

ocorreu, bem antes da LGR. O número de pousadas, principalmente na Rua Direita 

(área do projeto) já fez isso, ainda que ninguém tenha notado ou reclamado  263. 

Marcia Maria Sena da Silva, 62 anos declara:  

Nasci e cresci neste bairro, pago aluguel264 e faço toda a conservação do imóvel há 

12 anos. Eu queria morar aqui para o resto da minha vida, mas agora estou sendo 

pressionada a sair. Eu pagava R$400,00 pelo aluguel, que passou para R$934,26. Os 

últimos moradores que estão aqui são os que têm condições financeiras boas. A 

gente, há pouco tempo, comprava no mercadinho e colocava a despesa na 

caderneta. Agora o bairro está se desfazendo. Vários imóveis foram vendidos com as 

famílias dentro. Os dois Colégios, Divino Mestre e o  Marquês de Abrantes, uma 

tradição do bairro foram fechados. Estão tirando a chance de as crianças estudarem 

no bairro. O fechamento das escolas e a saída dos moradores têm a ver com a 

postura de transformar o Santo Antônio em um Shopping a céu aberto. Um bairro só 
de lojas não tem alma, perde a sua história junto com os moradores 265.   

A moradora Jussara Santana fala das transformações provocadas pelo Hotel 

Convento do Carmo, “agora quando tem alguém importante hospedado ou um 

evento, nós temos que andar com o comprovante da conta de luz para confirmar 

que somos moradores, senão eles não deixam a gente entrar no bairro onde 
moramos”266. 

 
Gráfico 25                Gráfico 26   

            
Fonte: COELBA/ 2010 Elaboração Laila Nazem Mourad                                  Fonte: COELBA/ 2010 Elaboração Laila Nazem Mourad 

O movimento de entrada e saída dos moradores também pode ser observado 

através das novas ligações de energia elétrica, denominada contratos ativados, 

que indicam a entrada de novos moradores.  Nesse caso, verificamos que, em 2005 

e a partir de 2007, o que poderia a princípio ser entendido como um movimento de 

entrada de novos moradores não corresponde à realidade atual da área 

                                                 
263 Mensagem enviada por Abgail no dia 2 de novembro de 2009 para o site 

http://revistamuito.atarde.com.br/?p=3300#comment-1563, acessado em 20/05/ 2010. 

264 A Sra. Márcia Maria Sena da Silva paga aluguel para a igreja irmandade do Carmo. Entrevista realizada no dia 8 

de setembro de 2010 

265 Entrevista realizada com a Sra. Márcia Maria Sena da Silva em 8 de setembro de 2010. 

266 Manifestação da moradora Jussara, no dia 20 de agosto 2010. 

http://revistamuito.atarde.com.br/?p=3300#comment-1563
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delimitada pela empresa LGR, nem do bairro como um todo. O que se percebe, 

efetivamente, foi a saída de moradores e o estabelecimento de novos contratos de 

prestação de serviço da COELBA, sem significar na entanto a chegada de novos 

moradores, já que os imóveis adquiridos pela empresa LGR, entre outros, 

encontram-se fechados.   

Essa observação é reforçada quando analisamos os contratos anulados e baixados, 

que representam a saída de moradores. Em números absolutos, os contratos 

baixados em 2008 aproximam-se da quantidade de imóveis adquiridos pela 

empresa LGR. Analisado o gráfico de consumo de energia elétrica, constatamos o 

aumento de 50% na faixa de consumo de 0 a 80 kWh. Pode-se supor que o 

aumento de faturas que registram esse baixo consumo esteja relacionado a imóveis 

fechados e àqueles que estão à venda. 

Quando solicitamos à LGR informações sobre como o projeto foi estruturado, qual 

será o destino dos imóveis adquiridos - quantas habitações estão sendo previstas 

para os novos e antigos habitantes, quantos comércios externos e comércios de 

proximidade, equipamentos, entre outros usos, a empresa informou-nos que o 

projeto ainda estava sendo elaborado. 

Embora ainda não tenha sido concluído, a concepção elitista do projeto 

apresentada pela empresária Luciana Rique no decorrer dessa pesquisa leva-nos a 

supor como tendência a permanência dos moradores de média e alta renda, e a 

substituição da população pobre por novos habitantes de classe média e superior 

além da substituição de usos populares por usos sofisticados.     

O controle desse pedaço de território agora pertence à LGR. A empresa criou a 

“Associação dos Amigos do Santo Antônio, composta por empresários locais, muitos 

deles de origem norteamericana, francesa, espanhola, mas, também, brasileira [...]. 

Dentre os associados, além da LGR, estão o grupo Pestana, do Convento do Carmo, e 

o proprietário da Pousada das Flores” É a iniciativa privada que vai definir o uso urbano, 

a composição social, quem irá ou não participar desse negócio, transformando-se no 

espaço de reprodução do capital imobiliário. (QUEIROZ, 2009, p. 118) 

3.2.3.4  Componentes do processo de gentrificação   

Podemos perceber, pelo conjunto de informações analisadas, que os componentes 

necessários para que a gentrificação ocorra, segundo a teoria de Hamnett, estão 

presentes no bairro Santo Antônio Além do Carmo e no perímetro do 

empreendimento da LGR. 

Em relação à oferta de áreas adequadas a essa renovação: a área de intervenção 

eleita pela LGR possuía imóveis em ruínas, à venda, alugados por famílias há anos 

(sem conservação pelo proprietário) e fechados; 

No que tange ao interesse de gentrificadores potenciais, podemos entender que a 

área tem sido eleita por diversos gentrificadores, uma parte deles compõe a 

associação empresarial criada pela LGR, (Associação dos Amigos do Santo 

Antônio). Além disso, a própria LGR será a principal articuladora dos gentrificadores 

potenciais, visto que pretende transformar o bairro no ponto mais atraente da 

cidade (mais chique, mais seleto, “totalmente diferenciado de todos os já vistos no 
Brasil [...]”267. 

                                                 
267 Apresentação da LGR 14/04/2009, disponível no site http://www.lgr.com.br ,acessado em agosto de 2010 
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A existência de um ambiente central economicamente desvalorizado, porém 

atraente. Essa era a realidade do Carmo e Santo Antônio Além do Carmo, segundo 

Portela em 1998: “havia 44 imóveis em situação de ruínas” (PORTELA: 2009, p.97). A 

precariedade dos imóveis em ruínas, fechados e abandonados foi utilizada como 

argumento para desvalorizar e reduzir os preços dos imóveis até 2000. 

Diferente do processo de desvalorização e despovoamento ocorrido no Centro 

Histórico pela fuga de capital para o eixo norte cidade, e da ideologia dominante 

de que ruína, deterioração e abandono do centro ocorrem devido a drogados e à 

falta de investimento público, reforçando historicamente o estigma do Centro 

Histórico e desvalorizando-o, no Carmo e Santo Antônio Além do Carmo, existe uma 

diferença: esses bairros nunca deixaram de ser frequentados. É um pedaço do 

território onde a população quer estar, frequentar, visitar, participar das festas 

populares: religiosas ou cívicas (por exemplo, a comemoração ao 2 de Julho).  

 
Tabela 12 

Imóveis Comercializados 2000 a 2010 – Santo Antônio Além do Carmo e no perímetro do 

Empreendimento da LGR  
 Logradouro  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Lad. do Boqueirão           1   1   1 1 4 

Largo S.A/ Além C       1   1     1 1   4 

Rua das Flores         1     1 2 1   5 

Rua Direita de 

Santo Antônio 

11 24 12 15 22 6 22 26 32 10 18 198 

Rua do Carmo 2 4 4 3 5 0 2 8 4 4 0 36 

Rua do Passo     5 1 3 1     2 1   13 

Rua dos Carvões 5   2 2 1 1 1 3 4     19 

Rua dos Ossos 1         2     3 2 1 9 

Rua dos Perdões 4 2 3 3 1 2 1 2 5 1 2 26 

Rua Marchantes 1 2   8 1 3 3 1 2 2 2 25 

Trav. José Bahia 1   1     1   2 2 6   13 

Rua dos Adobes         3   2 1     4 10 

Total  25 32 27 33 37 18 31 45 57 29 28 362 

Fonte: PMS/SEFAZ -2010 Elaboração Laila Nazem Mourad 

Estas especificidades, somado a vista para a Baía de Todos os Santos e a 

diferenciação, no caso do Santo Antônio Além do Carmo, de guardar ainda que 

no imaginário, a memória de um bairro residencial, que ainda não sofreu os 

impactos de atividade conflitantes com o uso residencial têm sido apropriadas por 

potenciais gentrificadores da seguinte forma, dentre outras: 

Ao longo de 10 anos, observa-se que a Rua Direita de Santo Antônio concentrou 

44% das transações imobiliárias realizadas nos bairros Carmo e Santo Antônio Além 

do Carmo. Soma-se a isso o fato de 32 (30%) imóveis terem sido comercializados 

duas vezes, o que demonstra que, situados na área declarada pela UNESCO como 

patrimônio da humanidade, embora alguns se encontrem degradados, fechados e 

em situação de risco, ainda despertam um forte interesse imobiliário. Nas entrevistas 

realizadas, constatou-se que alguns imóveis estão sendo disputados por mais de um 

interessado, por exemplo: pela empresa LGR e por empresários de pousadas que 

visavam ampliar seus negócios.  
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Tabela 13 

LOGRADOUROS 
QUANTIDADE DE COMERCIALIZAÇÕES REALIZADAS                 

NO MESMO IMÓVEL TOTAL 
1 2 3 4 Mais que 4 

Largo Santo Antônio Além do 
Carmo 4     4 

Lad. do Boqueirão 3     3 

Rua das Flores 3 2    5 

Rua Direita de Santo Antônio 51 32 7 8 9 107 

Rua do Carmo 27 3 2   32 

Rua do Passo 13 1 2   16 

Rua dos Carvões 8 1 3 2  14 

Rua dos Ossos 8 1    9 

Rua dos Perdões 13 10 1   24 

Rua Marchantes 11 3 3   17 

Trav. José Bahia 3 6    9 

Rua dos Adobes 4 3    7 

TOTAL 148 62 18 10 9 247 
Fonte: PMS/SEFAZ -2010 Elaborado por Laila Nazem Mourad 

Para exemplificar como o processo de desvalorização de uma área urbana pode 

produzir a possibilidade de reinvestimento lucrativo, ressaltamos: o imóvel localizado 

na Rua Direita de Santo Antônio, nº 327, foi adquirido em setembro de 2005 por 

R$38.000,00; em agosto de 2006 o mesmo imóvel foi comercializado por 

R$210.0000,00, ou seja, obteve um lucro de 452%. A mesma situação foi verificada 

no imóvel nº 99 em novembro de 2006: o preço declarado foi de R$57.000,00; em 

setembro de 2009 esse imóvel obteve 600% de valorização. Percebemos também o 

processo de valorização do imóvel nº 414; em julho de 2003 o preço declarado foi 

de R$40.000,00 e em julho de 2007 foi comercializado por R$220.0000,00, ou seja, 

alcançou 450% de valorização.  

O que se percebe nesse movimento é um baixo investimento e uma alta 

lucratividade, sem promover nenhuma recuperação nos imóveis, transação 

baseada apenas na expectativa gerada com relação às novas potencialidades da 

área.    

Este é o discurso das imobiliárias: 

Um casarão de cinco pavimentos chega a custar R$ 1,4 milhão, enquanto casas 

menores ou sem vista para o mar têm seus preços em torno de R$ 500 a R$ 750 mil. 

Valores mais altos que de apartamentos de quatro quartos de bairros nobres como a 
Pituba e a Vitória 268. 

“Aqui está valendo mais que Alphaville”, declara Felipe Leal, 23, que trabalha e vive 

em Santo Antônio. O corretor de imóveis Abílio Mota atua na área há dez anos e 

está vendendo oito casarões no bairro. Quatro deles custam mais de um milhão 269. 

Os dados da pesquisa realizada pela Gerência Regional do Patrimônio da União – 

GRPU/BA, 2007 confirmam que alguns imóveis têm alcançado o valor de 

“R$500.000,00 (500m² de Ac), R$600.000,00(300m² de Ac), R$700.000,00(148m² de 
Ac)”270 na Rua do Carmo. Embora o Tabela abaixo mostre que os imóveis adquiridos 

                                                 
268 Informação disponível no site http://alemdocarmo.wordpress.com/casaroe-antigos/ acessado em 5/07/2010 

269 Informação disponível no site http://alemdocarmo.wordpress.com/casaroe-antigos/ acessado em 5/07/2010 

270 Aerocarta S/A Engenharia de Aerolevantamentos – 2007 GRPU-BA estudos para atualização da Planta de Valores 

Genéricos, Anexo 3 - Planilhas de Pesquisa Imobiliária.  

http://alemdocarmo.wordpress.com/casaroe-antigos/
http://alemdocarmo.wordpress.com/casaroe-antigos/
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pela LGR voltados para a Baía de Todos os Santos, localizados na Rua Direita de 

Santo Antônio, não alcançavam em 2008 o valor de R$500.000,00, essa parece não 

ser mais a realidade dos preços dos imóveis ofertados no bairro.   

 

Tabela 14 

Imóveis adquiridos pela LGR com vista para o 
Mar 

Data 
Valor do 
imóvel 

Preço por 
m² 

Ac 
(m²) 

Rua Direita de Santo Antônio, 64 dez/08 R$ 150.000,00 R$ 1.473,77 101,78 

Rua Direita de Santo Antônio, 66 out/08 R$ 150.000,00 R$ 1.666,67 90 

Rua Direita de Santo Antônio, 68 nov/08 R$ 200.000,00 R$ 1.904,76 105 

Rua Direita de Santo Antônio, 92 dez/08 R$ 260.000,00 R$ 1.647,13 24 

Rua Direita de Santo Antônio, 120/385 nov/06 R$ 150.000,00 R$ 1.327,43 113 

Rua Direita de Santo Antônio, 156/481 ago/07 R$ 430.000,00 R$ 4.479,16 96 

Fonte : LGR Empreendimentos Santo Antônio Além do Carmo – Elaborado por Laila Nazem Mourad 

 

Tabela 15 

Imóveis adquiridos pela LGR sem 
vista para o Mar Data Valor imóvel/LGR R$/m² Ac (m²)  

Valor Laudo de 
Avaliação SEFAZ 

Rua Direita de Santo Antônio, 69/71 nov/08 R$ 350.000,00 R$ 782,96 447,02    

Rua Direita de Santo Antônio, 85 dez/08 R$ 190.000,00 R$ 1.743,12 109  R$ 190.000,00 

Rua Direita de Santo Antônio, 99   jun/10 R$ 112.000,00 R$ 536,39 208,81  R$ 112.000,00 

Rua Direita de Santo Antônio, 101/356  jun/08 R$ 45.000,00 R$ 672,54 66,91    

Rua Direita de Santo Antônio, 103 dez/08 R$ 155.000,00 R$ 2.575,60 60,18  R$ 155.000,00 

Rua Direita de Santo Antônio, 119 mar/08 R$ 145.000,00 R$ 1.644,92 88,15    

Rua Direita de Santo Antônio, 125 nov/08 R$ 220.000,00 R$ 2.440,64 90,14  R$ 220.000,00 

Rua Direita de Santo Antônio, 466 nov/08 R$ 150.000,00 R$ 1.515,15 99  R$ 150.000,00 

Rua Direita de Santo Antônio, 147 2008  R$ 95.000,00 R$ 571,84 166,13  R$ 95.000,00 

Rua Direita de Santo Antônio, 508 set/07 R$ 160.000,00 R$ 1.831,50 87,36  R$ 160.000,00 

Rua Direita de Santo Antônio, 163   R$ 120.000,00 R$ 751,22 159,74    

Rua Direita de Santo Antônio (Casa do 
Oitão), 562 mar/08 R$ 250.000,00 R$ 374,81 667    

Fonte : LGR Empreendimentos Santo Antônio Além do Carmo SEFAZ 07/2010 – Elaborado por Laila Nazem Mourad 

 

Outra questão detectada é que, dentre os imóveis ressaltados, 55% atingiram um 

valor de até R$150.000,00 e apenas 11% alcançaram o valor entre R$350.000,00 e 

R$430.000,00. Porém os impactos desse empreendimento foram avassaladores – no 

perímetro do empreendimento da LGR, existe somente oferta de imóveis na faixa 

de preço entre R$350.000,00 a R$1.200.000,00. Ou seja, o processo de produção de 

uma demanda seleta está sendo também complementado por outros investidores - 

o resultado desse processo está sendo colocar os moradores pobres para fora dessa 

muralha invisível, porém seletiva, definida pela LGR, entre outros.    
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Exemplo recente de produto e perfil de gentrificador, que irá se instalar no Bairro:  

o empresário italiano Cesare Odding, dono de um casarão na Rua Direita do Santo 

Antônio, investe mais de R$ 1,2 milhão na reforma da casa que dará lugar a quatro 

lofts modernos. Modernos, sofisticados e inspirados nos lofts de Nova Iorque – 

conhecidos por não terem paredes dividindo os ambientes, por possuírem grandes 

mezaninos de madeira ou ferro, pés-direitos altos e grandes janelas –, os apartamentos 

são a grande atração de estrangeiros e brasileiros que têm comprado casarões (...). 

Além do empresário italiano, a apresentadora e atriz Regina Casé também apostou 

no Santo Antônio. Dona de um casarão em frente às portas do Carmo, ela também 

está com projeto de reforma em andamento (TRIBUNA da BAHIA: 28 de fevereiro de 

2011). 

No bairro de Santo Antônio Além do Carmo o processo de gentrificação vem 

ocorrendo de duas formas: uma, através da autorreabilitação exercida 

individualmente por proprietários, na grande maioria estrangeiros, que 

readequaram os imóveis em pousadas, lojas, restaurantes, moradias e vêm 

alterando o perfil sociocultural da área. E outra, o empreendimento comercial da 

empresa LGR, que tem como concepção um projeto de gentrificação e na fase 

atual mostra-se mais interessada “na produção do capital do que no retorno de 

pessoas” para o centro antigo “já que não reabilitou os imóveis e os mantém 

desocupado. 
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4.1 Conclusão  

O processo de recuperação do Centro Histórico de Salvador transformou o espaço 

e o seu uso, reestruturou suas funções e promoveu uma mudança no perfil de seus 

habitantes. Desde as primeiras intervenções aqui analisadas, a partir de 1992 

observamos ações do poder público com o objetivo de retirar a população pobre 

do Centro. O mote das primeiras fases caracteriza-se por uma concepção de 

intervenção que valoriza a cidade/espetáculo direcionada a um mercado voltado 

ao suprimento das necessidades da elite e pela atração de uma série de serviços 

como bares, restaurantes, galerias de arte, lojas entre outros, direcionados a esse 

público consumidor. Esse processo de intervenção aliou práticas de restauração e 

de preservação do patrimônio histórico e cultural com melhoramentos da 

infraestrutura, reintroduzindo a utilização do Centro Antigo como um espaço de 

práticas de “consumo cultural” e de atração turística, exemplos típicos de processos 

e projetos guiados pela lógica orientada pelos interesses de mercado. Podemos 

afirmar que nessa fase existiu um processo de gentrificação marcado pela expulsão 

dos habitantes e atração de usuários de faixas de renda mais elevadas, 

estimulando a frequentação de turistas e consumidores de classe média superior.  

 

Essa constatação nos levou a tensionar o conceito clássico de gentrificação 

residencial e a ampliar sua abrangência para outras dimensões: de consumo, de 

frequentação, entre outros. Considerando que o conceito clássico de gentrificação 

se define pela substituição de população moradora de menor poder aquisitivo por 

usuários e consumidores de classe média superior e apoiando-nos em diversos 

autores e na diversidade de experiências de renovação urbana em áreas centrais, 

observamos que esse conceito não é mais suficiente para a compreensão desse 

processo. É preciso considerar que a complexidade de ação sobre os centros 

agrega diferentes situações, modelos, configurações, estruturas institucionais, 

coalizões políticas, formas de financiamento, articulações entre esferas de 

governos, experiências nessa área de política e de gestão urbana. Experiências 

recentes demonstram que o processo de gentrificação está intimamente ligado aos 

projetos de reestruturação urbana, os quais, ao redesenharem o espaço, quer pela 

iniciativa privada, quer pelo poder público, reforçam os interesse de grupos políticos 

e, principalmente, do mercado imobiliário e fundiário, que se apropriam dessas 

parcelas da cidade renovada como uma simples mercadoria. Os discursos 

alardeiam o desenvolvimento econômico e social, e se utilizam, em alguns casos, 

de instrumentos que visam à integração da população pobre, porém o que se 

percebe de fato é a capacidade dos agentes de elaborar novas estratégias para 

tornar a cidade um objeto mais lucrativo. O processo descrito por Carrión a respeito 

da botequização de Quito, evidencia, de forma clara e objetiva, o poder de 

apropriação desses agentes,  transformando as funções do uso do solo, em especial 

a função residencial em outras mais convenientes à nova realidade, recriando um 

espaço de atração à classe média, aos turistas, proporcionando-lhes comércio e 

serviços diferenciados, Nessa lógica, muitos centros históricos ficam repletos de 

restaurantes–boutique, hotéis–boutique, bancos–boutique e boutiques–boutique. 

Amplia-se, dessa forma a possibilidade de compreensão da complexidade dos 

processos que ocorrem no Centro Antigo de Salvador.  
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As seis etapas de intervenção que antecederam o marco temporal de nosso estudo 

foram marcadas por um tipo de urbanismo excludente e por uma ação autoritária, 

responsáveis pela exclusão da população local, das atividades comerciais 

tradicionais e da vida cotidiana. Essa concepção privilegia as intervenções cenários 

voltadas ao turismo, impactando diretamente no Centro. O que se observa, então, 

é um redesenho constante dos processos de gentrificação que se adaptam a 

novas demandas. O turismo e o lazer, ao atraírem turistas e consumidores de classes 

superiores, podem provocar uma gentrificação de consumo, conforme constatado 

na análise do programa de recuperação do CHS em suas primeiras 06 fases. Os 

roteiros turísticos propostos pelas agências de viagens elegem microterritórios onde 

a população solvente pode caminhar, consumir e contemplar paisagens. Dessa 

forma, produzem porções de território com maior dinâmica econômica  que 

acabam concentrando recursos vultosos destinados, anualmente pelo poder 

público,  à manutenção desses espaços e monumentos históricos. Por outro lado, 

reforçam as diferenças socioterritoriais, o lugar dos marginalizados, a Ladeira da 

Misericórdia, a Rua São Francisco, a Rua 28 de Setembro, entre tantas outras.  

 

Poderíamos caracterizar as primeiras intervenções como uma gentrificação de 

consumo, provocada pela ação do Estado, que desencadeia uma nova forma de 

utilização do espaço, trazendo população externa para desfrutar a área, em 

grande parte via mercado. A concepção política do Estado de transformar o 

Pelourinho em um centro cultural, de comércio e serviços e de lazer se expressa 

pelo objetivo de explorar todo o potencial turístico do patrimônio tombado, pela 

via da atração de usuários e consumidores de  classe média superior. Esse objetivo 

se traduz pelo controle excessivo do Estado, através de seleção do tipo de 

atividade a ser instalada, já definindo o tipo de consumidor a ser atraído. 

Nas primeiras seis etapas, percebemos a transformação do centro histórico devido 

a  substituições de atividades e usos.  

O processo de gentrificação, nesse caso, não se expressa de forma tradicional, 

pela substituição da população moradora de menor rendimento por novos 

moradores de classe média superior. O que ocorreu, inicialmente, foi a 

re(apropriação) dos “espaços privados e públicos” por usuários e consumidores de 

classe média superior (voltando, posteriormente, a ser utilizado como espaço de 

entretenimento da população de menor poder aquisitivo). A ação avassaladora do 

Estado não permitiu a diversidade social, não transferiu para classes médias e altas 

a ação de deslocar as famílias pobres pelas condições culturais e de consumo, que 

seriam introduzidas por novos ocupantes. De fato, o Estado removeu as famílias, 

através de uma ação autoritária. O Estado queria tornar ausente, senão invisível, a 

população pobre residente. 

 

Na 7ª Etapa de Recuperação do Centro Antigo de Salvador  

 

A 7ª Etapa foi antecedida por um processo de avaliação; dentre outros, 

destacamos o Seminário Internacional - IV Encontro SIRCHAL intitulado 

“Requalificação, Revitalização e Sustentabilidade dos Centros Históricos: um projeto 

urbano - análise do caso de Salvador, promovido pela Prefeitura Municipal de 

Salvador, de 29 de maio a 2 de junho de 2000, Salvador. De acordo com as 

avaliações, o projeto de intervenção dessa etapa apresentava os problemas das 
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etapas anteriores, propunha uma série de ações e estabelecia metas a serem 

alcançadas, particularmente em relação à iniciativa privada. Ressaltava, também, 

o fato de não existir parceria real entre o poder público e privado e sugeria a 

construção de acordos entre esses dois poderes na recuperação do centro. Essa 

avaliação estabelecia como meta a ser alcançada a reconquista do capital para 

o centro antigo.  

Como pudemos observar acima, as alterações introduzidas na sétima etapa pelo 

Governo Estadual não decorreram de mudanças de concepção em relação ao 

programa de recuperação do centro histórico de Salvador. Elas foram inseridas em 

função das críticas e do esgotamento de um modelo aplicado nas etapas 

anteriores, que não consegue manter-se sem aporte contínuo de recursos 

estaduais, além de revelar a necessidade de reintroduzir a função residencial, 

visando ao uso permanente e contínuo da área. 

A proposta de gentrificação aparece na 7ª Etapa como um objetivo do projeto. 

Essa concepção é visível nos estudos de viabilidade econômica propostos para 

garantir a sustentabilidade da área. A meta era atrair famílias com renda 

compatível com um financiamento bancário para aquisição do imóvel recuperado. 

Assim, seria possível consolidar o processo de reabilitação urbana e valorização 

econômica da área. A possibilidade de gentrificação é evidenciada através da 

expulsão de 1674 moradores pobres, ação executada pelo Estado entre 2000 e 

2002. 

Tal projeto foi, no entanto, revisado em função da mobilização social, através da 

Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico – AMACH, da mudança de 

direção política do governo Federal em 2003 e, posteriormente, do Estadual em 

2007 – reconhecendo, em 2005, o direito de permanência e inclusão de 103 

moradores no projeto da 7ª Etapa. Esse reconhecimento se fez em 2005 através de 

atitudes dúbias – incluindo a população mais pobre e promovendo áreas de 

exclusividade social – a distribuição dos pobres no território distanciou-os das áreas 

mais valorizadas. 

Outra possível característica do processo de gentrificação é a ausência de uma 

política de integração social, assim como de execução de serviços e equipamentos 

básicos de apoio à função residencial. Se isso não mudar, não haverá diferenças 

em relação às outras etapas, pois a manutenção da população depende, entre 

outros aspectos, de uma política de desenvolvimento econômico com inclusão 

social. 

Embora o governo em 2007 tenha assumido um discurso diferenciado de inserção 

social, com uma perspectiva de urbanidade mais cidadã , isso não se traduziu na 

prática. A morosidade na execução do projeto, sobretudo no que se refere ao uso 

residencial, evidencia a falta de prioridade do governo em relação à 7ª Etapa. 

Após 5 anos, dos 330 apartamentos, dentre os quais 103 destinados à Habitação de 

Interesse Social e 227 para Servidores Públicos Estaduais, somente 36(11%) foram 

efetivamente entregues. A indefinição de instrumentos jurídicos que contribuem 

para Salvaguarda Social, aliada ao objetivo do projeto de valorização da área, 

podem conduzir à substituição dos moradores do Programa de Habitação de 

Interesse Social. 
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Os empreendimentos privados  

A política de reabilitação do Centro Antigo de Salvador reforça as ações da 

iniciativa privada voltada ao mercado em busca de consumidores de média e alta 

renda, em detrimento dos moradores tradicionais, das classes desfavorecidas. Esse 

processo de gentrificação observado nos dois empreendimentos privados vem 

beneficiar o capital imobiliário especulativo, e poderia ser apontado como uma 

característica particular dessas intervenções. Nota-se que o processo autoritário do 

Estado ao promover a expulsão dos moradores agora é transferido para o setor 

privado, que tem atuado de forma intensiva e muitas vezes agressiva, como 

constatado no caso da Vila Coração de Jesus, anteriormente relatado. Esse 

procedimento se observa tanto na aquisição de imóveis no Cluster Santa Tereza, 

como no empreendimento LGR Santo Antônio Além do Carmo.  

O Estado, por sua vez, faz o discurso da inclusão social, com o objetivo de  reduzir os 

efeitos da gentrificação e anuncia um Plano de Reabilitação do Centro Antigo, 

destinando 2000 imóveis para Habitação Social. No entanto, como já ressaltamos, 

não vincula, nem mobiliza instrumentos urbanísticos e jurídicos que poderiam 

assegurar o equilíbrio socioterritorial. Não apresenta propostas concretas para 

impedir que isso ocorra, deixando aberta a possibilidade de desencadear processos 

de recomposição (e substituição) social de espaços – tradicionalmente da classe 

popular – e a sua transformação em espaço voltado à classe média superior. 

Em relação à iniciativa privada, observamos o processo de gentrificação nos dois 

empreendimentos, Cluster Santa Tereza e LGR Santo Antonio Além do Carmo, os 

quais apresentam estratégias semelhantes.  

No Cluster Santa Tereza, projetos âncoras voltados para a Baía de Todos os Santos 

anunciam a transformação de imóveis históricos em mercadoria de luxo. Os imóveis 

comercializados estão sendo adquiridos por famílias de média e alta renda – e 

outros imóveis, adquiridos por investidores nacionais e estrangeiros, continuam 

degradados, ou em ruínas, utilizados como um mecanismo de produção de uma 

reserva territorial de acumulação primitiva do espaço urbano, uma vez que, apesar 

da degradação, apresentam-se como um negócio muito rentável.  

A empresária herdeira do shopping Center Iguatemi, embora ainda não tenha 

iniciado o empreendimento comercial LGR, já obteve aumento do seu capital, 

induzido pelo próprio projeto que tem provocado uma mudança econômica nos 

mercados fundiários e imobiliários. 

A dinâmica provocada por esses dois empreendimentos induz a uma verdadeira 

filtragem social, expulsando os pobres das áreas que serão objeto de intervenção. 

Isso acontece, entre outras razões, porque a aquisição de imóveis degradados ou 

em ruínas, sem a devida reabilitação, gerando um intenso processo de valorização 

imobiliária especulativa, mantendo-os desocupados, em péssimas condições, sem 

integração social, ao contrário estão promovendo a expulsão da população e 

reforça-se a produção de imóveis vazios no Centro Antigo de Salvador. 

Cotejando a teoria de Hamnett, que caracteriza a gentrificação como um produto 

estrutural dos mercados fundiários e imobiliários cujo principal interesse é a 

produção do capital mais do que o retorno das pessoas para o centro, é possível 

entender a questão apresentada no início deste trabalho. Retomando, parece-nos 
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estranho afirmar que uma nova classe média esteja reconquistando o centro 

antigo. Primeiro, porque não percebemos isso, quando percorremos as áreas de 

estudo e o conjunto da área central. Então, o que está acontecendo, 

efetivamente? O que acontece nos dois empreendimentos estudados é um 

processo típico do fenômeno de gentrificação  como consequência do movimento 

de retorno do capital aos centros urbanos, utilizando-se de mecanismos do 

mercado fundiário e imobiliário pautado em processos de desvalorização e 

revalorização induzida. Esse fato pode ser observado através da comercialização 

de imóveis degradados ou em ruínas adquiridos, por exemplo, em 10/11/2006 por 

R$150.000,00 e revendidos, depois de dois anos, por R$1.606.000,00. Como esse, 

poderíamos citar vários outros exemplos no Cluster Santa Tereza e no 

empreendimento LGR Santo Antônio Além do Carmo.  

É possível perceber as áreas atrativas aos investidores privados não só nesses 

empreendimentos mas também em outros apresentados no diagnóstico do Plano 

de Reabilitação, especialmente no estudo sobre a “Economia do Turismo no Centro 

Antigo de Salvador”, ou seja, a atuação da iniciativa privada intervindo na cidade 

como negócio, e reforçando sua inserção no circuito dos centros urbanos e 

turísticos atrativos.  Nota-se a utilização do vasto patrimônio natural, cultural e 

histórico pela iniciativa privada e pelo poder público como justificativa para ampliar 

a competitividade turística de Salvador e obter uma posição de destaque na 

hierarquia de cidades competitivas, em âmbito regional, nacional e internacional. 

Esse potencial tem se traduzido em oportunidades para atrair ou justificar 

megaprojetos imobiliários direcionados a investimentos em hotelaria e em espaços 

de eventos e convenções, assim como em empreendimentos habitacionais de luxo. 

E isso se desenvolve através de projetos concebidos de forma excludente. 

Tais fatos ocorrem sem nenhum questionamento por parte do poder público. Toda 

essa situação é escamoteada através de um discurso construído no Plano de 

Reabilitação do Centro Antigo que se apresenta como democrático e visa 

incentivar a diversidade social e de uso. O que se percebe, no entanto, é uma 

despolitização do discurso na prática: a ausência do debate sobre os impactos de 

produção imobiliária por abertura de novas fronteiras urbanas e como isso incide no 

centro antigo; o controle e a privatização do espaço urbano e residencial pelas 

empresas privadas a exemplo dos projetos pesquisados; a total ausência de debate 

sobre os instrumentos jurídicos que devem ser utilizados nos imóveis reabilitados no 

centro antigo – nenhuma menção sobre propriedade coletiva ou aluguel social, 

nem de captação de mais valia gerada, dentre outros. 

Nota-se, claramente, uma atuação de revalorização imobiliária e fundiária em área 

detentora de potencialidades do patrimônio histórico, através da produção de 

vazios. Tal fenômeno ocorre, dentre outras razões, em função de a política de 

“Centro Antigo” ser tratada de forma autônoma e marginal à política econômica e 

territorial mais geral.  A ausência de instrumento de indução na área central que 

contribua para a recuperação e salvaguarda patrimonial e social aliada à 

estratégia do plano diretor que orienta a produção “2.611.829,79m² (2009), dos 

quais incide somente 11,5% m² do centro antigo”, acaba incentivando o abandono 

do centro antigo, apropriando-se fundamentalmente da produção do capital 

imobiliário. Isso contribui para facilitar e ampliar o processo de destruição do 

patrimônio urbano e a expulsão da população mais pobre. 
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Os estudos realizados evidenciam a possibilidade de gentrificação na 7ª Etapa e 

processos de gentrificação que estão ocorrendo nos dois empreendimentos 

privados. Esse fenômeno tem se explicitado: 

 Através de políticas públicas dúbias que, como vimos, estão conduzindo a 

processos de gentrificação como ocorreu nas fases anteriores à 7ª Etapa; 

 Pela apropriação privada de parte do tecido urbano edificado, utilizando-se 

de mecanismos de desvalorização e revalorização dos atributos históricos, 

gerando um intenso processo de valorização especulativa, sem 

efetivamente reabilitar os imóveis.  

Pode-se dizer que a discussão em torno dos processos de gentrificação mostra que 

o embate ou a aliança entre as esferas pública e privada pode dar contornos 

diferentes ao processo de recuperação dos centros. 

A esse respeito, o que nos traz o Centro de SSA na primeira década dos anos 2000? 

Primeiro, como unidade da situação, está a criação de vazios, tanto pelo Estado 

quanto pela iniciativa privada. A expulsão da população acontece por dois 

mecanismos distintos: primeiro, pela ação direta do Estado, através de práticas 

autoritárias e pela ação de expulsão indireta via mercado; depois,  através da 

ação das empresas privadas que exploram propriedade desvalorizada e mal 

gerida, visualizando, nesses imóveis, condições favoráveis à obtenção de lucros. 

Em nenhum dos três casos analisados, à produção do vazio não se segue 

necessariamente a vinda de uma população moradora de segmentos sociais mais 

poderosos em termos sociais e de renda, a não ser, ainda, de forma marginal. No 

entanto, é exatamente através do vazio existente no quadro físico, na dificuldade 

de implementação dos investimentos sociais nos perímetros analisados, nos 

processos fundiários e imobiliários altamente especulativos e na dubiedade 

existente no quadro político-institucional que essa possibilidade de gentrificação de 

moradores pode vir a tomar forma, recriando segregação e exclusão.  

Contudo é preciso ressaltar que existem outras formas de atuação que se inserem 

na perspectiva de mudança dessa lógica de concepção. O que significa inserir o 

centro antigo na política urbana, no plano diretor, no plano municipal de 

habitação que articule as dimensões urbanas, urbanísticas, sociais e econômicas, 

entre outras. 

Isso requer o desenvolvimento de um projeto de reabilitação pautado nos princípios 

do Estatuto da Cidade: na reapropriação desses espaços, visando ao interesse da 

coletividade, afirmando o direito à moradia e à cidade, concebendo a 

reabilitação do patrimônio construído como um bem cultural inalienável, como um 

notável patrimônio econômico-edificado, que não pode ser desperdiçado, nem 

abandonado, nem deixado nas mãos da especulação. Pelo contrário, deve ser 

conservado e recuperado para o uso social e, desse modo, evitar o esvaziamento 

do conteúdo social, entre outros. 
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