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Posfácio

E assim, se passaram 
100 anos...

Diga aí, diga lá
Você já foi à Bahia, nega? Não? 

Então vá
Diga lá, diga aí

Você já foi até o Rio, nego? Não? 
Tem que ir

(Lá e Cá - Lenine)

Introdução

O renascimento dos centros urbanos tradicionais das grandes cidades 

passa a fazer parte do paradigma do desenvolvimento, dito sustentável,  

a partir do final do século XX. A revitalização das áreas centrais através da 

reutilização do patrimônio existente depende da viabilidade do sistema. Já 

nas intervenções nos waterfronts de Baltimore, de Boston e de Nova Iorque, 

assim como nos casos europeus que se tornam paradigmáticos, buscam-se 

a recuperação de ambientes históricos existentes, por meio da criação de 

equipamentos culturais, como âncoras do projeto. Espaços públicos são 

objetos de projetos primorosamente desenhados, onde se realizam ações de 

animação cultural. (VAZ, 2004, p. 4)

Busca-se a espetacularização da cidade, das áreas revitalizadas,

[...] a que todos assistem, estupefatos, numa passividade consumista, 

alienante e sem participação. A proliferação de imagens, eventos, festivais, 
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ícones arquitetônicos, espaços públicos renovados e primorosamente dese-

nhados, cuja dimensão simbólica é potencializada e enobrecida pela cultura, 

se torna matéria prima para o marketing urbano. Anuncia-se a cultura e a 

cidade revitalizada – um espetáculo a ser consumido. (VAZ, 2004, p. 7)

No Brasil, as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, investem mais 

intensamente na revitalização de seus centros tradicionais, a partir da déca-

da de 1980, depois de várias tentativas e projetos em anos anteriores. No 

Rio, o Corredor Cultural ainda hoje em vigor, e em Salvador diversos planos 

e projetos se desenvolvem até o mais recente – Plano de Reabilitação do 

Centro Antigo de Salvador – sempre com o objetivo de revitalizar seus Cen-

tros Urbanos Tradicionais, áreas objeto de modernização nas duas primeiras 

décadas do século XX.

Como abordamos ao longo deste livro, as cidades de Salvador e do Rio 

de Janeiro no Brasil, têm histórias urbanas muito próximas. As duas se fundam 

a princípios da colonização portuguesa – a primeira foi fundada em 1549 e a 

segunda em 1565. Ambas já nascem com o título de cidade, dentro de baías, 

portos importantes, situadas em acrópole, mas que se desenvolvem também 

na parte baixa, com boa visibilidade, tanto para a proteção do que vem do 

mar como do que vem do interior, da terra. São fortalezas de proteção do 

território português e as duas foram capitais do Brasil, por aproximadamente, 

200 anos cada uma – Salvador, de 1549 a 1763 e o Rio, de 1763 a 1960.

São cidades que, até o ano de 1888, tiveram a mão-de-obra escrava, 

como um importante componente da sua sociedade e da sua economia, ini-

ciando no século XIX, um processo de industrialização que não se desenvolve. 

Cidades portuárias, cujo comércio de importação e exportação se constituía 

a base central da economia. Hoje, são cidades de grande atrativo turístico, 

capitais de seus estados, que mantêm suas funções administrativas, políticas, 

portuárias, comerciais, empresariais e de serviços.

A forma urbana das duas cidades é muito parecida com um vetor de 

crescimento que acompanha a linha da baía – em direção ao Oceano Atlântico 

segue a classe mais privilegiada e em direção ao interior da baía, a classe 

menos privilegiada – em função da barreira da sua topografia acidentada. 

Ambas mesclam natureza e urbanidade de forma singular. O Centro das 

duas cidades desenvolve suas funções principais no mesmo espaço, desde 

sua fundação até meados do século XX. Estes centros crescem, incorporam 

novos lugares – seja através de aterros da baía, desmonte dos morros ou por 

crescimento vertical – e continuam como espaços privilegiados dentro da 
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urbe. Porém, na década de 1970, os centros das cidades de Rio e Salvador 

tomam rumos opostos, em função de decisões políticas distintas. 

Seus centros tradicionais se tornam espaços públicos com funções di-

ferentes. Enquanto uma, o Rio de Janeiro, prefere preservar seu centro como 

principal espaço empresarial, de negócios e administrativo, além de cultural 

e histórico; a outra, Salvador, decide apostar pela descentralização e por uma 

nova centralidade, separando o centro empresarial, do centro administrativo 

e do centro histórico, tendo atualmente, cada um, seu espaço específico.

Relembrando a formação  
dos dois centros

Como já analisamos neste livro, os centros do Rio e de Salvador foram 

objetos de reformas urbanas de caráter academicista1 no início do século XX.

Rio de Janeiro

Em 1902, Rodrigues Alves assume a Presidência da República (1902-

1906), com o projeto de modernizar o Brasil e sua capital, desconstruindo 

seu aspecto colonial. Suas prioridades são o saneamento da cidade e a 

modernização do porto, o que facilita o comércio do café e a imigração da 

mão-de-obra necessária ao desenvolvimento econômico.

 É imprescindível criar um novo espaço urbano, com a finalidade de 

facilitar a circulação de pessoas e de mercadorias, através dos controles urba-

nísticos, que têm seu fim na reestruturação do porto, na abertura de avenidas 

e alargamento de ruas, além de criar uma nova capital que represente o País, 

com valores e modos de vida cosmopolitas e modernos.

 A nova organização do espaço deve refletir o novo momento de organi-

zação social, adequando sua forma às necessidades de criação, concentração 

e acumulação de capital, uma vez que a economia brasileira se integra, cada 

vez mais, no contexto do capitalismo internacional. Por trás de todas essas 

necessidades, encontra-se a negação de sua herança colonial, de seu passado 

escravista, de sua negritude.

1 Entendendo aqui, o academicismo 
como o movimento que, no início 

do século XX representa a escola de 
Beaux-Arts de Paris, com reflexos 

nos principais países ocidentais. 
Assim, neste texto, considera-se o 

academicismo como formado por um 
acervo de conhecimentos teóricos e 
práticos herdados do passado e que 
proporciona a base da formação de 

arquitetos.
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Após as reformas, o novo centro do Rio já não abriga residências, a não 

ser em seus espaços periféricos como Gamboa, Santo Cristo, Cidade Nova, 

Lapa e outras, mas mantém todas as funções de centro e de capital do país. 

A grande valorização do solo, no Centro, faz pressão para que se amplie a 

sua área. E na década de 1920, a zona central do Rio, uma vez mais, volta 

a ser palco de intervenções. Seu espaço urbano sofre drásticas cirurgias 

como, por exemplo, a conclusão do desmonte do Morro do Castelo, que abre 

a possibilidade da criação de novos espaços – uma esplanada e a utilização 

da terra para o aterro de parte da baía. Chega o momento de construir uma 

cidade moderna, sem os elementos tradicionais do passado, tirando de uma 

área valorizada, as prostitutas, lavadeiras e vagabundos que moram no morro.  

É ainda nessa época que renomados arquitetos e urbanistas convidados, como 

Alfred Agache e Le Corbusier, propagam soluções para a cidade.

Grande parte da nova esplanada se utiliza para os pavilhões da Exposição 

Universal de 1922, comemorativa do Centenário da Independência do Brasil 

e, mais tarde, ocupada pela Feira de Mostras, até 1930, quando finalmente, 

urbaniza-se a Esplanada do Castelo, com largas avenidas e edificações mo-

numentais, sendo o projeto de Agache, considerado apenas na construção 

de alguns quarteirões (Fig. 72, ver caderno de imagens).

Na década de 1940, a abertura de uma nova Avenida no Centro destrói 

alguns vestígios do Rio colonial. A Avenida Presidente Vargas, inaugurada em 

Figura 71 - Avenida Central, atual Rio Branco, foto de Marc Ferrez, em 1910. 
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1950, reflete um novo modelo urbano e se ocupa com edifícios altos, agora 

muito mais vinculados à Escola de Chicago do que a Paris. A partir dessa 

época, as edificações ecléticas do centro do Rio passam a ser substituídas pelas 

representações do Movimento Moderno e do International Style, convertendo 

a Avenida Rio Branco num desfiladeiro de altas torres de aço e vidro. (Fig. 

73, ver caderno de imagens).

Em 1960, a Capital Federal se muda para Brasília, transferindo as 

funções políticas e administrativas federais para aquela cidade. Tal fato traz 

mudanças no Centro, mas este não perde suas principais funções, como centro 

de um novo estado que se forma – o Estado da Guanabara. Já na década de 

1970, com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, a cidade 

do Rio amplia sua função de capital para o novo estado fluminense.

A crise econômica dos anos 1980 e a estabilização do crescimento da 

população urbana levam ao estancamento da indústria imobiliaria que, no 

Centro, havia levado à substituição das edificações da Avenida Rio Branco. 

Dos edifícios do início do século XX, restam três ou quatro, enquanto outros 

terrenos já abrigam a quinta geração de prédios. (LIMA, 2005) (Fig. 74 e 

75, ver caderno de imagens).

A partir dos anos 1980, o Centro do Rio volta a ser um espaço privile-

giado para os investimentos da Prefeitura. Nesse período, surge o incentivo à 

recuperação do patrimônio histórico arquitetônico e a definição do projeto do 

Corredor Cultural, que detalharemos mais adiante. Por outro lado, também se 

incentiva a substituição de edificações e melhoria da infraestrutura existente, 

visando a inserção do Rio de Janeiro no cenário internacional, criando o ambien-

te necessário para transformar-se em cidade global. (MONTEIRO, 2009, p. 5)

Atualmente, o Centro se mantém como principal núcleo financeiro do 

Estado e o segundo do País. Em sua área podemos encontrar uma grande 

concentração de centros culturais, museus, bibliotecas, salas de teatro e 

cinema. É a área da cidade onde estão os melhores equipamentos culturais, 

mas também possui um amplo e diversificado comércio, além de serviços 

públicos e privados, universidades, sedes de empresas estatais, órgãos públi-

cos e da sociedade civil. Entre outros equipamentos há um aeroporto, hotéis, 

restaurantes, botequins e bares.2

2 Recentemente foi publicado no 
Jornal O Globo, de 18/02/2011, 
uma pesquisa feita pela empresa 
de consultoria imobiliária Global 

Cushman & Wakefiel, em 132 cidades 
de 64 países. A pesquisa conclui 

que o aluguel comercial no Rio de 
Janeiro é o 4º mais caro do mundo, 
ultrapassando Manhattan, em Nova 

Iorque, Milão e Paris. O aluguel 
comercial do Rio só perde para Hong 

Kong, Londres e Tóquio. Disponível 
em http://oglobo.globo.com/economia/

morarbem/mat/2011/02/17/aluguel-
comercial-no-rio-o-4-mais-caro-do-

mundo-923829750.asp.  
Acesso em 20/02/2011.
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Salvador

A cidade de Salvador, nos últimos 50 anos, passou por mudanças em 

sua forma urbana, devido ao seu crescimento acelerado que a transformou 

numa grande metrópole brasileira. Segundo o Censo 2010, de meados do 

século XX ao final da primeira década do século XXI, a cidade passa de pouco 

mais de 400.000 habitantes, em 1950, para 2.676.606 habitantes, com 

uma região metropolitana, criada em 1973, composta por 13 municípios,  

e 3.574.804 habitantes. (CENSO 2010)

Como pode ser observado nas ideias de Pedrão (2009, p. 9).

Para compreender a situação atual de Salvador será preciso rever as gui-

nadas da urbanização desta cidade ao longo do tempo, para desenterrar os 

fios condutores das inter-relações entre esses fenômenos de criatividade na 

reprodução da pobreza e da expansão incontrolada de construções de ‘alto 

padrão’ que aparentemente, constituem uma grande bolha em formação.  

Na década de 1910, a cidade de Salvador e seu centro passaram por 

reformas urbanas que iniciaram a transformação do centro tradicional. Ruas 

foram alargadas, avenidas foram criadas, direcionando cada vez mais a ci-

dade rumo ao Oceano Atlântico por um lado, e à Península de Itapagipe por 

outro, bordejando a baía. Novas construções ecléticas substituíram antigas 

casas coloniais. Uma nova imagem se introduziu tanto na Cidade Alta como 

na Cidade Baixa.

Nesse momento, o crescimento urbano e a dificuldade de deslocamento 

entre os diversos pontos da cidade fizeram com que Salvador concentrasse 

funções em seus distritos centrais. A formação da área urbanizada não permitiu 

a organização de centros comerciais nos bairros, o que favoreceu o centro 

único com concentração de atividades e transportes, situação que só mudou 

a partir da segunda metade do século XX.

Por motivos diversos, a Cidade de Salvador sofreu uma estagnação no 

seu crescimento, entre os anos 1920 e 1940, sendo registrados 280 mil ha-

bitantes, em 1920 e 290 mil habitantes, em 1940. Porém, a movimentação 

do porto de Salvador se mantém, e são construídos os primeiros arranha-céus 

da cidade. O comércio se desenvolve colonizando a Rua Chile e a Avenida Sete 

de Setembro, como parte do comércio de luxo. (SANTOS, 2008, p. 48-49)

Na Cidade Baixa, a partir de 1940, os grandes vazios do último aterro 

começaram a ser construídos com uma nova geração de edificações, arranha-

-céus que diferiram do estilo do período precedente. Casas mais antigas das 
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ruas Portugal e Conselheiro Dantas foram demolidas para dar espaço a novas 

construções.

Na Cidade Alta, após a demolição da Igreja da Sé, dois quarteirões 

foram derrubados ampliando o espaço vazio da Sé e deram origem a atual 

Praça da Sé. Também são alargadas algumas ruas, como, por exemplo,  

a Rua Carlos Gomes, onde edifícios de vários andares foram implantados, 

para desembaraçar a circulação. (SANTOS, 2008, p. 113-114)

Com o descobrimento do petróleo, no final da década de 1940, a implan-

tação do Centro Industrial de Aratu (CIA), no final dos anos 1960 e o Complexo 

Petroquímico de Camaçari (COPEC), na década de 1970, Salvador assume o 

caráter de metrópole, o que incentiva o surgimento de novos centros comerciais. 

Assim, decide-se apostar pela descentralização e por uma nova centralidade, 

separando o centro empresarial, do centro administrativo e do centro histórico, 

tendo atualmente cada um seu espaço específico. Para isso são construídos, 

nos anos 1970, em área excêntrica e totalmente deserta, uma nova rodoviária, 

um shopping center e um novo acesso à cidade – Acesso Norte –, área hoje 

conhecida como Iguatemi e Avenida Tancredo Neves.  Por conseguinte, uma 

nova via foi aberta, a Avenida Luiz Viana Filho, mais conhecida como Paralela, 

uma avenida que faz a ligação entre os dois extremos – da cidade ao aeroporto 

– e onde se instala o novo Centro Administrativo da Bahia (CAB); e a rede de 

avenidas de vale projetadas nos anos 1940, mas que, no entanto, só foram 

implantadas nas décadas de 1960 e 1970. (PINHEIRO, 2008, p. 10-11)

O Escritório de Planejamento Urbano da Cidade de Salvador (EPUCS), 

na década de 1940, teve como preocupação a forma da cidade e o seu or-

denamento urbano. O objetivo era corrigir os defeitos da cidade, ordenar seu 

desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida. Com influência da ideologia 

funcionalista de Le Corbusier – no plano de reforma do centro urbano e no 

zoneamento de funções urbanas específicas – e também das concepções da 

Escola de Chicago – em relação à valorização das áreas verdes e do esquema 

rádio-concêntrico –, além da proposta do Geddes – da visão da cidade como 

um todo –, a proposta do EPUCS muda a forma de se pensar o urbanismo 

em Salvador. (MENDES, 2006, p. 144-145) É o primeiro projeto que busca 

dotar a cidade de uma infraestrutura de circulação, implantada somente, com 

algumas modificações, nos anos 1960 e 1970. São projetadas parkways, as 

avenidas de vale ajardinadas e arborizadas, para o grande fluxo de veículos.

No final dos anos 1960, duas obras de grande porte ligando a Cidade 

Alta à Cidade Baixa são construídas em Salvador, com a finalidade de melhorar 

a circulação e desviar o trânsito do centro da cidade. A Avenida Contorno 
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é projetada por Diógenes Rebouças, em 1958 e rodeia a encosta ligando o 

Vale do Canela à Conceição da Praia. E o Túnel Américo Simas, projetado por 

Theodoro Sampaio, que se constrói no final da década de 1960, conecta o 

Vale de Nazaré à região portuária, passando por baixo do Santo Antônio. Após 

o EPUCS, Salvador fica por quase três décadas sem planos ou projetos para 

a cidade, apesar do crescimento econômico da região com o planejamento 

industrial que tomou forma nos anos 1950 e que se afirma nos anos 1960 

e 1970. (MENDES, 2006, p. 148)

O Plano de Desenvolvimento Urbano (PLANDURB) leva em conside-

ração a nova estruturação urbana da cidade e seu entorno que foi definida 

pelo crescimento industrial com a instalação do CIA e do COPEC, além da 

abertura da Avenida Paralela, em 1973, que cria o vetor norte de crescimento. 

O Plano rompe com o urbanismo modernista e teve a função de planejar a 

organização do novo espaço urbano da cidade de Salvador, diferenciando-se 

do EPUCS. (MENDES, 2006, p. 170) A cidade toma a forma polinuclear, 

descentralizando seu centro com destaque para a região do Iguatemi, com 

atividades econômicas de comércio e serviço, assim:

 [...] o modelo físico territorial adotado para a cidade neste plano indica os 

dois principais vetores (em direção ao norte) de expansão urbana – a BR-324, 

a Av. Paralela, recém inaugurada – e a grande área do ‘miolo’ [...] como de 

ocupação prioritária. (MENDES, 2006, p. 170)

A partir da década de 1970, tanto a Cidade Alta como a Cidade Baixa 

sofrem as consequências da formação de novas áreas comerciais e de negócios 

na cidade. O desenvolvimento da área do Iguatemi, onde foram construídos 

o shopping center Iguatemi, a nova rodoviária e o novo acesso à cidade, em 

meado da década de 1970, além da abertura das avenidas de vale, princi-

palmente da Avenida Paralela e a construção do novo Centro Administrativo 

da Bahia, que facilitam o acesso em direção norte, deslocam as funções 

administrativas, comerciais e empresariais criando novas centralidades ad-

ministrativas, comercias e empresariais, contribuindo para a decadência do 

Centro.  (Fig. 76, ver caderno de imagens)

Nas últimas três décadas, podemos perceber o crescimento da área ur-

bana de Salvador, que se dá em forma de ilhas seja em torno de novos centros 

de consumo ou de conjuntos habitacionais fechados e novos loteamentos. 

Essa dinâmica de crescimento e de migração de funções, principalmente as 

centrais, desfigurou a cidade. As novas centralidades surgem sob o argumento 

da obsolescência da estrutura urbana central, usando o slogan de “A Bahia 

constrói o seu futuro sem destruir o seu passado”. (PINHEIRO, 2008, p. 11)
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Duas trajetórias diferentes

A partir dos anos 1980, para a reabilitação, requalificação e restauração 

do patrimônio arquitetônico e histórico, e do espaço urbano dos dois centros, que 

ficam abandonados por distintas razões, são elaborados programas na tentativa 

de sua recuperação como ambiente público, visando à reapropriação dos seus 

espaços públicos e privados tanto pela população local como por visitantes.

Com seu centro antigo tombado como patrimônio histórico pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1984, e reconhecido 

pela United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNES-

CO), como Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1985, Salvador apostou 

pela descentralização e por uma revitalização do seu Centro Histórico.  Para 

tanto, o poder público permanece por trás da transformação de suas ruas 

em um destino turístico, nos anos 1990, retirando de suas edificações os 

moradores, uma vez que os usos tradicionais de centro de cidade já haviam se 

estabelecido em outra parte do município. Por outro lado, no Rio, a Prefeitura 

elabora um projeto denominado de Corredor Cultural que, através de inter-

venções de caráter cultural e em conjunto com proprietários e investidores, 

decide atrair para a área central teatros, cinemas, centros culturais, comércio 

de alta qualidade e restaurantes, sem deixar de atender aos usos tradicionais.

Rio de Janeiro

O centro do Rio sempre se configurou pelas funções empresariais, 

financeiras, comerciais, políticas, administrativas, bancárias e recreativas. 

Não tem um caráter turístico, pois outras localidades têm maior apelo nesta 

área e os principais hotéis se instalam ao longo da baía, na orla do Oceano 

Atlântico e na Zona Sul de forma geral. Desde o século XIX, que o Centro,  

a exceção da região da Lapa e outras regiões periféricas centrais, não é mais 

uma área residencial. A partir da década de 1990, esta estrutura começa a 

mudar com o projeto de revitalização do Centro Histórico e também o incentivo 

à construção habitacional em algumas áreas predefinidas.

Após a mudança da capital para Brasília, em 1960, o Centro perde 

vitalidade, que se acentua com o deslocamento da população para novas 

áreas, como a Barra da Tijuca, cada vez mais afastadas do núcleo central. 

Apesar de ser um Centro ativo durante o dia, até a década de 1990, à noite 
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e nos fins de semana a população local não considera suas ruas atrativas, 

tornando-se um espaço vazio de atividades nesse período.

Já na década de 1970, através de posturas municipais, identificam-se 

algumas ações preservacionistas. Em 1978, são regulados gabaritos, impedi-

das reunificações de lotes e desmontes que interferissem no perfil natural da 

encosta do Morro do Pinto, Providência, Conceição e Santa Teresa. Em 1979, 

por meio de decreto, ficaram protegidas, a Cinelândia, a Rua da Carioca, a Rua 

República do Paraguai e a Rua Sete de Setembro. (MOREIRA, 2009, p. 11)

A partir dos anos 1980 dá-se início ao projeto do Corredor Cultural,3 

um projeto da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro que se desenvolve desde 

1984 (Lei nº 506, de 17/01/84, que reconhece o Corredor Cultural como 

Zona Especial do centro histórico do Rio de Janeiro) e está sob responsabili-

dade da Fundação Rio Arte, da Secretaria Municipal de Cultura. O Corredor 

Cultural é fruto de uma política que vem no bojo da redemocratização do país 

e a introdução do planejamento participativo. A aprovação da lei em 1984 

preservou cerca de 1.300 edificações no centro da cidade.

A introdução quase obrigatória de práticas de consulta à população na tomada 

de decisões governamentais subverteu a lógica supostamente ‘científica’ dos 

documentos do urbanismo, politizando-os, sintetizando neles a mudança na 

correlação de forças ocorrida na sociedade brasileira naquele momento. Na 

cidade do Rio de Janeiro, desde 1983, governada pelo Partido Democrático 

Trabalhista (PDT) [sic], este período foi marcado pela absorção das reivindica-

ções formuladas pelas associações comunitárias, refletindo-se na elaboração 

de um conjunto de regulamentos restritivos à especulação imobiliária e na 

adoção de uma política contundente de recuperação e preservação do centro 

histórico e adjacências. (COMPANS, 2004, p. 49-50) 

O Corredor Cultural tem o objetivo de preservar e revitalizar o Centro,4 

procurando desenvolver parte de seu antigo esplendor como área de lazer e 

cultura. De uma forma integrada, o Projeto une a preservação do patrimônio 

histórico e cultural, a recuperação e a renovação de bens arquitetônicos e 

urbanísticos em conjunto com a revitalização social e econômica. (Fig. 77, 

ver caderno de imagens)

O projeto que começa a ser discutido em 1979, no interior da Secre-

taria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, tem a participação 

da comunidade local como ponto fundamental da política adotada. O êxito 

da implantação da proposta dependia da conscientização dos proprietários 

da importância da preservação do acervo arquitetônico e fazer com que par-

ticipassem das etapas de elaboração e acompanhamento do projeto. Para 

sua implantação foi elaborado um manual (Como recuperar, reformar ou 

3 Baseado na Carta de Nairobi, de 
1976, quando a UNESCO adota uma 
recomendação relativa à proteção dos 
conjuntos históricos tradicionais e ao 
seu papel na vida contemporânea, 
que continua sendo a exposição 
de motivos e a argumentação mais 
complexa em favor de um tratamento 
não museográfico das malhas urbanas 
contemporâneas.

4 O projeto que começou a ser 
discutido em 1979 tem como 
primeiras áreas de atuação a  
Lapa-Cinelândia; Praça XV; Saara;  
e Largo de São Francisco.
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construir seu imóvel no Corredor Cultural) para informar, divulgar os novos 

procedimentos e normas e, principalmente, orientar os usuários nos trâmites 

administrativos e procedimentos técnicos. (INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE 

E CULTURA, 2002)

Iniciado através de ações da Prefeitura, desde a sua origem, o Projeto 

Corredor Cultural considerou quatro aspectos fundamentais na requalificação 

urbana: a história, a memória, a preservação e a participação comunitária. 

O projeto buscou conciliar modelo histórico e arquitetônico com viabilidades 

econômicas e construtivas, além de favorecer a ocupação de áreas livres 

com novas construções que promovessem uma releitura das edificações 

históricas com uma linguagem contemporânea. (ALCANTARA; BARBOSA; 

RHEINGANTZ, 2006) A participação dos proprietários foi fundamental 

para a viabilidade do processo uma vez que os instrumentos urbanísticos 

existentes – zoneamento e tombamento – não garantiam a conservação e 

preservação do imóvel, podendo o mesmo ser abandonado até seu arruina-

mento e desabamento.

Com uma área territorial de 1.294.625m², a implantação do Corredor 

Cultural foi dividida em duas subzonas – preservação ambiental e renovação 

urbana. Na primeira, não se admite modificações em fachadas e telhados, 

apenas internas, mantendo as características arquitetônicas, artísticas e deco-

rativas e novas construções devem obedecer a parâmetros fixados no projeto. 

Na segunda, as novas edificações devem obedecer ao projeto integrado no 

conjunto arquitetônico onde se inserem e manter alturas preestabelecidas. 

(COMPANS, 2004, p. 50-51)

A revitalização do Centro faz parte do Plano Estratégico, objetivando 

revigorar áreas urbanísticas, ambiental e economicamente estagnadas. Assim, 

visa criar novas infraestruturas e o desenvolvimento do mercado de produção e 

bens culturais através da renovação dos equipamentos existentes. No enfoque 

não se priorizam somente os aspectos estéticos e físicos, mas também os de 

ordem social e econômica. 

Desde 1988, nota-se no Centro a instalação de diversos Centros Cultu-

rais e recuperação de museus,5 em cerca de 15 prédios históricos que foram 

restaurados, reciclados e administrados por organismos federais, estaduais e 

municipais. O projeto toma novo impulso, a partir de 1993, quando se implan-

tou um programa de recuperação dos espaços públicos, através de parceria 

público/privado. Neste momento, se desenvolveu o programa Rio Cidade com 

intervenções em várias áreas da cidade, como Copacabana, Ipanema, Leblon, 

Flamengo, Botafogo, Tijuca, Méier, Penha, Campo Grande, Madureira e Ilha 

5 Entre os mais significativos se 
encontram: Paço Imperial, os Centros 

Culturais do Banco do Brasil, da Light, 
dos Correios, Casa França Brasil, 

Centro de Artes Hélio Oiticica, Espaço 
Cultural da Marinha e os Museus 

Histórico Nacional, Nacional de Belas 
Artes e de Arte Moderna.
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do Governador, além de áreas no centro da cidade. São iniciativas concretas 

de intervenções pontuais no espaço urbano.

Todo esse movimento possibilita que outras instituições não governamen-

tais, por exemplo, as associações de amigos de ruas, também se mobilizem 

e se transformem em novos focos de intervenção como na Feira do Lavradio, 

a Praça Tiradentes, os bairros portuários através do Projeto SAGAS, a Lapa 

e a Cidade Nova.

O Projeto SAGAS que abrange três bairros antigos da zona portuária 

– Saúde, Gamboa e Santo Cristo, parte da iniciativa das associações de 

moradores que criam o Grupo de trabalho Comunitário e Institucional de 

Proteção e Valorização do Patrimônio Cultural dos bairros da Saúde, Gamboa 

e Santo Cristo que, diferente do Corredor Cultural, se concentra na definição 

de parâmetros para a ocupação por meio da elaboração de legislação de uso 

do solo. Para a área portuária, também foram executados outros programas. 

Segundo Sirkis (2004, p. 66),

O programa de revitalização da área portuária, da Praça Mauá ao Gasômetro, 

incluindo os morros da Conceição, da Providência, os bairros da Gamboa, 

Santo Cristo, Saúde e Caju, desdobra-se em quase vinte projetos todos 

dentro de uma mesma filosofia: qualificar a vida dos moradores desses 

bairros, combinar, cautelosamente, a recuperação do antigo – casario colonial 

português, armazéns de cais e galpões industriais ou construções públicas 

de valor histórico – com investimentos novos em escritórios, equipamentos 

culturais, serviços e residências, assegurando uma ampla participação 

comunitária em todo o processo. 

A área da Lapa sofreu uma grande intervenção na reforma de Pereira 

Passos com o desmonte do Morro do Senado e a abertura das ruas Mem de 

Sá e Estácio de Sá, que cortam diagonalmente a área, ligando a Avenida Beira 

Mar à Cidade Nova em direção à Zona Norte da cidade. Com o desenvolvimento 

de novos bairros na faixa litorânea, os antigos sobrados e palacetes da Lapa 

são abandonados pela população de renda mais alta e ocupados por uma 

classe mais pobre, passando a fazer parte do cinturão de pobreza que circunda 

o centro da cidade, chegando até a zona portuária. (DUARTE, 2009, p. 7)

Reduto da música, dos intelectuais e da boemia, a Lapa, nas décadas 

de 1930 e seguintes é um lugar considerado como território do pecado e das 

transgressões. Porém, a área entra em decadência no período da Ditadura 

Militar, voltando ao cenário apenas a partir do final da década de 1990, 

quando antiquários se reúnem para realizar uma feira aos sábados, dando 

início do que vai ser o renascimento da área.
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A partir dos anos 90, no entanto, a Lapa ressurge das cinzas, pronta para 

a festa. Ocorre uma ‘redescoberta da Lapa’ e de seus predicados mais se-

cretos. Um dos marcos decisivos foi a iniciativa dos antiquários localizados 

na Rua do Lavradio, em promover uma feira de antiguidades nos fins de 

semana. O sucesso alcançado foi largamente incrementado e potencializado 

pela transformação de várias lojas de antiguidades em casas de shows com 

música ao vivo, ambientadas com os próprios móveis e objetos antigos em 

exposição. (DUARTE, 2009, p. 10)

Assim, a Lapa, que ao longo do século XX foi objeto de vários projetos 

urbanísticos – como a demolição de várias casas para dar maior visibilidade 

aos Arcos –, passa por um processo de desarticulação do seu traçado urbano 

e a destruição do patrimônio. Com o projeto do Corredor Cultural, várias 

casas passam por restauração e algumas áreas do bairro são reconstruídas. 

Próximo aos Arcos se abre uma grande praça que permite a apresentação 

de espetáculos e concentrações populares. Esse espaço, junto com o Circo 

Voador e a Fundição Progresso, dá origem ao retorno da música para as ruas 

da Lapa, desencadeando um movimento de retorno das rodas de samba e o 

incentivo para abertura de bares e restaurantes.

Na área da habitação, os cortiços, que são a primeira modalidade de 

moradia de aluguel do Rio, passam a ser objeto de revitalização através da 

Secretaria Municipal de Habitação, a partir de 1996, principalmente, na 

zona portuária. Após adquirir os imóveis, a Prefeitura os moderniza com mais 

ventilação e iluminação, instalações elétrica e hidráulica novas e os moradores 

passam a pagar aluguel. O projeto piloto reformou casarões da Travessa do 

Mosqueira, da Rua Sacadura Cabral e da Rua Cunha Barbosa.

Dois outros programas de habitação no centro vêm sendo implemen-

tados – Morando no Centro, que prioriza construção de uso misto no centro, 

e Novas Alternativas, que atua na reabilitação, recuperação e construção de 

imóveis em vazios urbanos. Por exemplo, o empreendimento Santana, com 13 

moradias e cinco salas comerciais, na Rua de Santana, 119. Outro exemplo é 

a recuperação do primeiro cortiço que se tem notícia no Brasil, com 120 anos, 

localizado na Rua Senador Pompeu 34, e tombado pelo Patrimônio Cultural 

do Município, onde foram construídas 23 moradias. (ROSSI, 2004, p. 86-87)

Na Cidade Nova, a instalação do Teleporto6 reforça a vocação do Centro 

como principal área de negócios do Rio. Sua implantação inicia-se em 1993 e 

prevê a construção de 29 edifícios inteligentes interligados por anéis de fibra 

ótica numa extensão territorial de 250 mil m2 e área construída de 450 mil 

m2. O objetivo principal é transformar o Rio num centro terciário internacional.

6 Um porto de Telecomunicações 
dotado dos mais avançados meios 
de telecomunicações que permite 

um fluxo de informações quase que 
instantâneo proporcionado por uma 

infraestrutura dedicada 24 horas por 
dia à transmissão e recepção de sinais 
de voz, dados e imagem com o mundo 

inteiro, com segurança, eficiência e 
custos operacionais reduzidos dentro 

dos padrões competitivos a nível 
internacional.
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O primeiro empreendimento no Teleporto do Rio de Janeiro é o Centro 

Empresarial Cidade Nova (CECN), inaugurado em junho de 1995. Um Plano 

Diretor da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro define o tipo e a volumetria 

das edificações em cada lote. O projeto envolve a instalação de atividades 

complementares e de moradia que inclui 36 quadras, onde se melhora o 

sistema viário, se recuperam residências e se revisa a legislação urbanística.

Porém, este projeto não se tornou, ainda, realidade por falta de investido-

res, do fechamento da Bolsa de Valores e da transferência de muitas empresas 

do setor financeiro para São Paulo. Dos 29 edifícios estimados para a área, 

apenas dois prédios foram construídos, e quatro estão em fase finalização.

Salvador

Em função dos diversos projetos realizados para a cidade e o redirecio-

namento do crescimento para a região nordeste de Salvador, da migração das 

principais atividades administrativas, comerciais e serviços e da facilidade 

de acesso à nova área do Iguatemi e da Avenida Tancredo Neves, o centro 

tradicional entra em decadência, transformando-se numa área residencial 

de baixa renda, marginalidade e prostituição e numa área comercial para as 

classes baixas – Avenida Sete de Setembro e a Baixa dos Sapateiros. Diante 

do quadro que se apresenta vários projetos são elaborados para o Centro 

na tentativa de revitalizar social e economicamente requalificando o espaço 

urbano arquitetônico da área central. (Fig. 78, ver caderno de imagens)

Na Cidade Alta, na busca de recuperação do centro tradicional, são 

construídos shoppings centers de caráter especializado para um público 

usuário de transporte coletivo. Para facilitar a circulação nas áreas centrais, 

terminais de ônibus urbano são construídos na periferia do centro – Lapa, 

Barroquinha, Aquidabã, e da França, na Cidade Baixa.

Porta de entrada e de saída dos negócios realizados no Estado, até 

a década de 1980, o Comércio possui alguns dos principais monumentos 

marcos do turismo, religiosidade e desenvolvimento econômico da cidade.  

A expansão em direção norte e nordeste, para a região do Iguatemi e das 

avenidas Tancredo Neves, Antonio Carlos Magalhães e Paralela, levam, 

também, à decadência dessa área da cidade. O resultado é uma acentuada 

depreciação do valor urbano de toda a área, uma imagem de degradação e 

deterioração da paisagem urbana com a maioria dos imóveis abandonados e 

degradados. Apesar da grande movimentação ainda existente nas ruas da área, 
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os principais serviços e a sede das instituições financeiras e de importação 

e exportação são substituídos por outras funções de caráter mais local e de 

menor porte. (Fig. 79, ver caderno de imagens)

Muitas sedes de empresas e bancos abandonam suas ruas, pela lógica da 

não adaptação ao uso generalizado do automóvel, e os grandes equipamentos, 

como os trapiches, passam a abrigar novas funções como restaurantes, locais 

para festas e até estacionamentos. O antigo porto se destina à construção de 

marinas e para ancoradouro de barcos de passeio e de navios de cruzeiro.  

A estrutura existente no Comércio, as construções modernistas das décadas de 

1940 e 1950, torna-se obsoleta e os edifícios são abandonados. Incentiva-se 

a instalação de instituições de ensino privado e órgãos públicos em edificações 

abandonadas buscando o retorno da vitalidade perdida.

As tentativas de recuperação do Centro Histórico de Salvador (CHS), 

área delimitada no Centro Antigo de Salvador, podem ser divididas em três 

momentos, conforme descreve Ângela Gordilho (2010, p. 90-95): primeiro 

momento, até o final da década de 1980, com tombamento e recuperação de 

monumentos e edificações históricas de uso institucional; segundo momento,  

a partir do início da década de 1990, quando do Governo de Estado inicia uma 

grande intervenção na área do Pelourinho, com ênfase às atividades voltadas 

ao turismo, eventos festivos, musicais e outras atividades de entretenimentos; 

e o terceiro momento, no início dos anos 2000, que se caracteriza pela busca 

de inserção de moradias.

Muitas políticas de preservação foram elaboradas para as áreas tomba-

das do Centro de Salvador, sendo que, a maioria privilegia as imediações do 

Pelourinho e do Terreiro de Jesus, seja por sua importância histórica paisa-

gística, seja pelo apelo turístico e pelo seu avançado estado de degradação. 

Já a partir dos anos 1960, pensa-se na recuperação dos velhos casarões e 

edificações monumentais isoladas da Cidade Alta, deteriorados com o passar 

dos séculos, pelo Estado e com financiamento federal.

A revitalização do Pelourinho, a partir da década de 1970, tem caráter 

assistencialista e concentra-se no saneamento do local e na reeducação da 

população pobre que havia transformado em cortiço os casarões, antigas 

moradias da classe alta, dos latifundiários e do clero. A população residente 

é alvo de intensa política do atual Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 

da Bahia (IPAC), na época, conhecido como Fundação Pelourinho. (CARDO-

SO, 2010, p. 64) Mas estas ações de desenvolvimento social e econômico 

são pequenas em relação às propostas de incentivo ao turismo e atividades 

terciárias na área. Cardoso (2010, p. 64) afirma que as ações da Fundação 

Pelourinho, por um lado, abriram canais de atendimento mais facilitado para 
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as demandas da população residente, por outro, “[...] contribuíram para o 

acirramento do isolamento e distanciamento do CHS em relação às ações 

governamentais implementadas no contexto da cidade.”

Essa política adotada contribuiu para o processo de guetificação da área, 

principalmente entre o Terreiro e o Largo do Carmo, dissociando os projetos 

de desenvolvimento urbano do CHS do resto da cidade e sua área metropoli-

tana. No Plano de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Salvador, dos anos 

1970, a área tombada do CHS não faz parte das propostas elaboradas para 

as demais áreas da cidade para ser objeto de um plano diretor específico, 

a ser elaborado pela Fundação Pelourinho – Plano Diretor do Pelourinho 

(PLANDIP), paralisado no final dos anos 1970.

Na década de 1980, constata-se um aumento acentuado de degradação. 

As causas apontadas são as intervenções pontuais, que procuram salvar um 

ou outro prédio, sem uma concepção que considere a totalidade do tecido 

urbano dos séculos XVII e XVIII. No início dos anos 1980, registra-se uma 

tentativa de implantação de um programa habitacional na área, que busca 

disponibilizar moradias de baixo custo para a população com financiamento 

do Banco Nacional da Habitação (BNH). Algumas dificuldades, como a 

transformação de antigas edificações unifamiliares em imóveis multifamiliares,  

e questões operacionais levaram à paralisação do projeto após a finalização 

de alguns imóveis.

Ainda nos anos 1980, verifica-se a primeira proposta elaborada pelo 

governo municipal para a área. Com o esvaziamento do CHS, ocasionado 

pela transferência das instituições do Governo Estadual para o Centro Ad-

ministrativo da Bahia, construído na Avenida Paralela, o município propõe o 

Projeto CAMI – Centro Administrativo Municipal Integrado. O Projeto prevê a 

transferência das sedes dos órgãos do governo municipal para a área central, 

apostando que a requalificação da área seria uma decorrência do processo. 

(CARDOSO, 2010, p. 66) Mas apenas a restauração do Solar São Dâmaso, 

para abrigar o Arquivo Público Municipal, foi executada.

A partir de 1986, com a eleição do prefeito por eleição direta, o governo 

municipal cria um ambicioso programa com o objetivo de recuperar o centro 

da cidade. O Programa Especial de Recuperação e Revitalização dos Sítios 

Históricos de Salvador (PERSH), busca recuperar o centro como área de 

trabalho, moradia, encontro e lazer da cidade, articulando a preservação do 

seu patrimônio arquitetônico, urbano paisagístico e cultural. Dentro de suas 

propostas está o Parque Histórico do Pelourinho (PHP), uma área de 30,8 

ha, e se defende a ideia de Parque Construído, constituído de edificações e 

logradouros urbanizados. (CARDOSO, 2010)
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A partir desse quadro, a construção de um modelo de desenvolvimento 

a partir do turismo foi assumindo um caráter hegemônico na sociedade so-

teropolitana, tendo como base a ideia de vocação natural da cidade para o 

turismo. Assim, desde 1991, o governo estadual tem estimulado a indústria 

do turismo de forma nítida, tendo esta atividade econômica como um dos 

pilares para o desenvolvimento do estado. (MENDES, 2006, p. 199)

No auge do abandono, em 1992, se insere a área num grande projeto 

de reestruturação intitulado Projeto de Reforma e Recuperação do Centro 

Histórico de Salvador, do Governo do Estado, cuja execução se realiza por 

meio de diversas desapropriações, fundamentada sob o indeterminado conceito 

jurídico de “utilidade pública”. O Estado usa esse instituto público invocando 

a propriedade sobre bens tombados para dar uso privado, atendendo assim 

aos interesses da especulação imobiliária. No fundo, se descartam os grupos 

indesejáveis, descartáveis por sua posição social e, em seu lugar, impõe uma 

cultura folclorizada da baianidade, com amostras dos modos de viver no local. 

(PUGLIES, 2005)

Após tirar a titularidade dos prédios residenciais tombados e tomando-a 

para si, o poder público concedeu o uso dos imóveis a outros com destinação 

comercial. Aos empresários, que obtêm anistia de dívidas e incentivos fiscais, 

não interessam a manutenção das famílias nem dos grupos culturais, dos 

personagens históricos e suas tradições, pois esses não engendram o grupo 

dotado de potencial de consumo.

O programa de restauro, dividido em sete etapas, envolve medidas 

urbanísticas que partem de um zoneamento de quarteirões inteiros cuja 

recuperação envolve quase mil imóveis, o saneamento básico (água, esgoto, 

fiação de luz, telefone, cabos de internet etc.) da zona contemplada e o ca-

dastramento dos habitantes num total de quase 4 mil pessoas. O Projeto do 

IPAC, ainda foi apoiado pelo IPHAN e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES).

A partir de 1993, quando se conclui a primeira etapa de intervenção 

no Pelourinho, inicia-se a intervenção maciça por parte do Governo Estadual 

justificada pela necessidade de atender à demanda em atrair o maior número 

de turistas para a cidade. A mudança vem de cima. O Estado intervém no 

espaço público para transformá-lo em shopping e área de lazer impondo 

uma nova dinâmica de uso, mediante a expulsão da população tradicional 

e dando subsídios para as novas funções culturais e comerciais turísticas. 

(MUÑOZ, 1999)
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As novas funções favorecem a concessão de créditos para lojas de 

artesanato, butiques, joalherias, restaurantes, cafés, bares, entre outros.  

O Estado e o Município instalam bancos, escolas primárias e profissionalizantes 

bem como instituições públicas (IPAC, Museu da Cidade e outros), correio, 

posto de saúde e de polícia. O trânsito dentro do Pelourinho se limita se são 

construídos estacionamentos privados, sendo um deles com sete andares para 

carros, acessível pela Baixa dos Sapateiros, dando acesso ao pedestre na Rua 

das Laranjeiras. Planos inclinados e o elevador Lacerda são recuperados para 

facilitar a ligação entre Cidade Alta e Baixa. Ao mesmo tempo, a discussão do 

Plano Estratégico para a cidade de Salvador incluiu intervenções de privati-

zação do espaço público para o lazer dirigido e pago dos parques temáticos, 

como política municipal de concessão de áreas públicas. Água, shopping, 

alimentação e exotismo produzindo uma alegoria do outro, uma cidade que 

se transforma em alegoria do visitante, seja ele estrangeiro ou nacional. Áreas 

de recuperação urbana, como a recente na orla da Barra, produzindo, assim 

como nas cores do Pelourinho, um cenário ao visitante. (VICENTINI, 2001)

As intervenções se valem de disposições patrimoniais, atendendo ao 

apelo do mercado imobiliário e do turismo. Em ambos os casos a manuten-

ção das populações originais não foi uma premissa das intervenções. Com 

a indenização de 99% dos inquilinos da área e a mudança realizada em 

caminhões da Prefeitura para áreas da periferia, a recuperação do Centro 

Histórico representa uma operação duvidosa do ponto de vista social e cultural.

Essa política do governo baiano é, até hoje, constantemente citada como o 

exemplo brasileiro mais bem acabado de preservação do patrimônio histórico 

que provocou elitização, exclusão da população mais pobre e a reprodução 

de desigualdades sociais. (CANTARINO, 2005)

Sem estudos mais profundos que determinassem a solução de proble-

mas estruturais da decadência do centro, surgem muitas dificuldades para a 

implantação e manutenção do modelo adotado e, a partir de 1999, mudanças 

são necessárias no programa. Se antes a ideia era criar um shopping ao ar 

livre, com o critério político mais do que econômico na escolha da exploração 

dos empreendimentos instalados que logo fecharam suas portas, agora a habi-

tação ganha força nas mudanças feitas no programa em 1999. Sendo assim,

A recuperação do Centro Histórico da cidade aparecia então como uma im-

portante alternativa para o incremento das atividades turísticas em Salvador, 

ao ser levado em conta, uma tendência internacional, que via na cultura, 

uma vertente com grande capacidade de agregar valor ao ‘produto turístico’ 

a ser disponibilizado no mercado. (CARDOSO, 2010, p. 68)
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A sétima etapa de intervenção no Pelourinho conta com a participação 

do Programa Monumenta7 e da Caixa Econômica Federal, tendo com foco 

prioritário, a habitação, sendo previsto um total de 332 unidades habitacionais 

distribuídas em 76 casarões. (GORDILHO, 2010, p. 93) Com a participação 

desses novos agentes e por se estruturar em estudos técnicos, essa etapa 

pode ser considerada um avanço, se comparada com as anteriores.

Dois centros diferentes

Preservar e restaurar bens não quer dizer cristalizá-los como peças ou 

museus. O cerne da questão é justamente a forma de dar uso aos bens 

preservados sem retirar o significado destes. Ao proteger os bens culturais 

de uma sociedade, visa-se na realidade preservar-lhe a identidade cultural, 

pois, ao perder ou ver alteradas expressivas manifestações arquiteturais e 

paisagísticas, o indivíduo perde também os referenciais que permitem sua 

identificação com a cidade em que vive, em especial quando tecidos antigos 

são arrasados e novos objetos urbanos passam a compor a paisagem, com 

maciças alterações na escala do lugar. (LIMA, 2005)

Diante das duas políticas diferentes, em relação aos seus Centros His-

tóricos, os resultados podem ser considerados antagônicos. No Rio, cada vez 

mais a população da cidade, os cariocas da gema,8 conhecem seu centro e 

voltam a frequentá-lo, não só em horário comercial, mas também pela noite, 

nos fins de semana, ocupando espaços públicos e privados, trazendo para 

o Centro a vida animada do resto da cidade. Já em Salvador, a população 

soteropolitana cada vez mais se afasta do Centro, não mais se reconhece nas 

ruas centrais e deixa-o para os turistas que se encantam com as ruas de um 

parque temático, que reproduz a cidade do século XVIII.

Rio de Janeiro

E o Centro revitaliza-se. Fazendo uma paródia da famosa expressão que 

foi usada no início do século XX, para ilustrar a construção da Av. Central,  

o centro da cidade vive hoje uma nova fase. São diversos empreendimentos 

imobiliários, como hotéis, novas construções residenciais e comerciais, novos 

bares e restaurantes que ilustram o grande potencial econômico e residencial 

7 O Monumenta é um programa de 
recuperação do patrimônio cultural 

urbano brasileiro, executado pelo 
Ministério da Cultura e financiado 

pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

8 Carioca é todo aquele que nasce 
na cidade do Rio de Janeiro e 

costuma-se denominar de carioca 
da gema àqueles que, além de 

nascido na cidade de Rio, se sentem 
profundamente orgulhosos de 

ser cariocas, se reconhecem e se 
refletem, de forma indiscutível, nas 

características e na cultura da cidade.
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que o Centro da Cidade, conhecido pela sua boemia, há muito resgatou. 

(REVITALIZAÇÃO..., 2007)

O desenvolvimento do projeto Corredor Cultural se divide em quatro 

períodos – implantação, consolidação, estruturação (incorporação dos espaços 

públicos e das melhorias incrementais) e integração. A área denominada de 

Corredor Cultural apresenta uma população usuária de cerca de 2 milhões 

de transeuntes, pertencentes a diferentes camadas sociais, que circulam nas 

avenidas, ruas, praças e becos, onde edifícios de diferentes períodos abrigam 

usos comerciais e institucionais diversos. O poder público municipal investiu 

maciçamente nas obras de requalificação urbana, reurbanizando ruas, largos 

e praças e investindo na iluminação dos edifícios mais significativos. (LIMA, 

2005) (Fig. 80 e 81, ver caderno de imagens)

Um comércio de qualidade, principalmente na área da moda e livrarias, 

volta a se instalar nas ruas do Centro, atraindo não só a população que traba-

lha na região, como também aqueles que frequentam as diversas instituições 

culturais e de lazer. Teatros e cinemas são reformados, modernizados e rea-

bertos, além de novas salas que se abrem principalmente nos muitos centros 

culturais. Muitos bares e restaurantes, que antes fechavam suas portas ao 

final do expediente, agora mantêm suas atividades à noite, com happy hours 

e música, mesas na calçada e muita animação. O movimento nos fins de 

semana, pouco a pouco, vai crescendo em função da abertura das galerias 

de arte, centros culturais, bares, restaurantes, cinemas e teatros.

No caso da Lapa, área residencial no centro do Rio que sofreu um 

forte processo de decadência tem seu cotidiano transformado quando volta o 

interesse do público, principalmente, vinculados com a área da música. Em 

2000, se cria o Distrito Cultural da Lapa e inicia-se o processo de restauração 

dos prédios antigos. (Fig. 82, ver caderno de imagens)

A novidade da revitalização da Lapa é ela acontecer pela vontade da 

iniciativa privada. Casas de espetáculo, bares e atividades culturais atraem 

jovens de variadas idades e de perfis socioeconômicos distintos. O samba 

divide espaço com o hip hop, com o reggae, com o rock’n roll e com a música 

eletrônica. (DURÃES, 2007) O acesso fácil, tanto da Zona Norte como da 

Zona Sul possibilita a frequência de usuários de distintas classes sociais e 

oriundos dos mais diversos bairros. 

Outra consequência da revitalização da Lapa é o retorno dos empre-

endimentos imobiliários voltados para a classe média, atraindo inclusive, 

empresas de outros estados. Por exemplo, o empreendimento Cores da Lapa 

foi um sucesso de vendas, com seus 668 apartamentos vendidos rapidamente. 
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(SIRKIS, 2005) Com isso, começa um processo de requalificação do comércio, 

uma melhora dos serviços e dos espaços públicos. Apesar de algumas críticas 

do tipo de empreendimento, que muito lembra os condomínios fechados da 

Barra da Tijuca, é o incentivo à moradia que demonstra a vitalidade da área.

A área portuária e os bairros adjacentes também já sentem as mudan-

ças após algumas intervenções realizadas, como a instalação da Cidade do 

Samba e o uso de antigos armazéns para festas, desfiles de moda etc, além 

da atuação de ONGs locais. Atualmente, para a área portuária, desenvolve-se 

o projeto Porto Maravilha, cuja principal intervenção é a retirada do viaduto 

da Perimetral que corta a zona por cima da Avenida Rodrigues Alves.

Salvador

Após os primeiros investimentos de revitalização da região do Pelouri-

nho, no início dos anos 1990, com clara intenção de transformá-la em área 

essencialmente turística, como já foi dito anteriormente, começa-se a notar 

um esvaziamento do local por parte da população residente na cidade, seja 

pela dificuldade de acesso − uma vez que os ônibus urbanos não chegam 

até ali − seja pelo deslocamento da população que antes habitava os casa-

rões restaurados. A preferência por um local turístico, de lazer, que pouco 

incentiva a presença dos soteropolitanos, se reflete hoje, quando apenas as 

classes de renda mais baixa e alguns intelectuais ainda frequentam as ruas 

do Pelourinho, principalmente em dias de festa e shows, mas não no dia a 

dia. (Fig. 83, ver caderno de imagens)

Após a intervenção, o ímpeto esteticista adotado no Pelourinho, a partir 

dos anos 1990, desfigura os velhos rostos e símbolos do Centro − pequenos 

comerciantes, sapateiros, prostitutas, músicos, capoeiristas, terreiros − para 

imprimir-lhe uma nova imagem − empresários, donos de joalherias, casas 

de show, franquias de lojas de grifes, restaurantes etc. Mas esses novos usos 

e franquias, destinados a uma classe de renda mais alta, pouco a pouco se 

retiram e não resta muito dessa primeira ocupação pós-reforma. A população 

a qual se destinam esses empreendimentos não adota as ruas reformadas do 

Pelourinho como seu espaço de compras e lazer, preferindo um dos tantos 

shoppings centers construídos em outras áreas da cidade.

Por outro lado, no Pelourinho as fachadas, pintadas de um colorido 

excessivo, deterioram-se rapidamente, haja vista a má qualidade das obras 
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de recuperação. Já os moradores expulsos, também não tardam a voltar a 

circular pelas ruas, como pedintes, ambulantes, vendendo drogas aos turistas 

ou prostituindo-se.

Após quase 20 anos do início da sua execução, dividido em sete etapas, 

o Projeto de Reforma e Recuperação do Centro Histórico mantém os seus 

contornos iniciais, visando a atração de grandes empreendimentos voltados 

para a indústria do turismo em detrimento da preservação dos habitantes. 

Na decisão de criar uma representação da história para o Centro, os nativos 

da terra se exibem em shows ou andando pelas ruas, fantasiados ao gosto 

do turista, exóticos e pitorescos, sempre prontos para uma foto

[...] de uma cultura vilipendiada na sua autenticidade e na sua espontanei-

dade. [...] O Centro Histórico de Salvador que o Governo do Estado planejou 

é uma fábula: o Pelô da fantasia, o museu para o turista, sem conflitos, sem 

drogas, sem violência. (PUGLIES, 2005) 

Hoje ainda se encontram galerias de arte, lojas de artesanato, ONGs 

variadas, museus e bares com mesas de plástico no meio da rua. A população 

residente em Salvador, normalmente, ao frequentar as ruas do Centro Históri-

co, se sente turistas em sua própria terra. (Fig. 84, ver caderno de imagens) 

No caso do Comércio − que até meados dos anos 1970, tinha suas 

ruas fervilhando com lojas de eletrodomésticos, moda, decoração, tabaca-

rias e bancos − e que já assegurou a Salvador o título do mais importante 

entreposto comercial do Atlântico Sul. O que era um verdadeiro shopping 

center ao ar livre, muito antes de o conceito ser introduzido entre os baianos, 

perde importância no contexto urbano. O Comércio, dessa forma, misturando 

construções de diferentes períodos permitindo uma viagem pelo passado 

arquitetônico da cidade, também revela como políticas públicas equivocadas 

podem encerrar prematuramente, um ciclo de prosperidade. Hoje o local não 

é mais o centro financeiro da capital e do Estado que se transferiu em direção 

à Avenida Tancredo Neves e a região do Iguatemi de onde convergem novos 

bairros. Em seu traçado ortogonal, encontramos uma sucessão de edifícios 

destruídos pelo tempo, prédios que retratam uma era, boa parte dos quais 

semiocupados ou inteiramente vazios. (Fig. 85, ver caderno de imagens)

Pelos últimos números da Associação dos Empresários do Comércio 

são 101 prédios abandonados ou vazios. A prefeitura, por sua vez, no final 

de 2008 constata que, dos 252 imóveis precários ou em processo de dete-

rioração na área histórica da cidade (entre o Largo Dois de Julho e a Cidade 

Baixa), 113 estão situados na área do Comércio.
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Hoje ainda vemos as ruas do Comércio, assim como a Baixa do Sapateiro 

e a Avenida Sete de Setembro, fervilhando de pessoas que vão e vêm o tempo 

todo. O que mudou nessas regiões foram os tipos de serviços oferecidos e a 

mudança no tipo de comércio, cada vez mais dirigido a uma classe social de 

menor poder aquisitivo.

100 anos depois

Após 100 anos das reformas urbanas realizadas nos centros das cida-

des do Rio de Janeiro e Salvador, como andam suas avenidas, símbolo da 

modernidade no início do século XX?

No Rio, a Avenida Rio Branco, que comemorou 100 anos em 2005, 

mantém sua dinâmica de principal avenida. Sendo considerado o segundo 

centro mais importante do Brasil, a área central do Rio mantém suas ruas 

congestionadas de transeuntes, ornadas tanto por edificações remanescen-

tes da sua abertura quanto por construções do século XXI. No seu entorno,  

o comércio de luxo, os restaurantes finos, livrarias, confeitarias e muitos centros 

culturais voltam a fazer parte da vida do Centro, trazendo frequentadores de 

todas as partes da cidade. 

Por outro lado, a Rua Chile, que fará 100 anos em 2015, perde o 

glamour para novas áreas da cidade. Seu comércio fino, suas livrarias e 

confeitarias, hoje estão nos inúmeros shoppings centers espalhados pela 

área urbana de Salvador. A Avenida Sete de Setembro, a principal interven-

ção realizada na reforma de J. J. Seabra perde seu posto para nova Avenida 

Tancredo Neves, deslocada do centro urbano tradicional de Salvador, e para 

outros bairros soteropolitanos. O mesmo aconteceu com a área do Comércio, 

onde se localizava o centro financeiro da capital e do Estado, quando suas 

antigas funções se estabelecem na região do Iguatemi, deixando para trás os 

prédios modernistas construídos nos anos 1940 e 50.

Assim, dois centros que no início do século XX têm características muito 

semelhantes 100 anos depois são dois centros com dinâmicas e funções 

bem diferentes.
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