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Políticas contemporâneas de produção do espaço: “revitalizações urbanas” em
áreas portuárias no Brasil

Introdução
O presente estudo versa sobre “revitalizações urbanas” em áreas portuárias no
Brasil3. Partindo da compreensão de que representam um fenômeno contemporâneo que
se manifesta em diversas cidades no mundo, investiga um objeto pouco explorado até o
momento, qual seja, conhecer como são produzidos os processos institucionais que
viabilizam a implementação e consolidação deste tipo de política urbana, com enfoque
em casos brasileiros. Para tanto, a abordagem teórica adotada busca considerar os
avanços e as limitações encontradas no campo dos estudos urbanos, assim como articular
perspectivas do subcampo das políticas do urbano, utilizando como referência principal a
abordagem neoinstitucional, em especial o neoinstitucionalismo histórico. A pesquisa
empírica trata de três casos emblemáticos de intervenções em áreas portuárias no Brasil:
o projeto “Porto Maravilha” (Rio de Janeiro - RJ), o projeto “Viva Cais Mauá” (Porto
Alegre - RS) e o projeto “Novo Recife” (Recife - PE).
A partir de uma abordagem qualitativa emprega a estratégia do “estudo de casos
múltiplos” (YIN, 2001), e as técnicas de levantamento documental e realização de
entrevistas. Até o presente momento foram coletados os principais documentos oficiais
referentes a cada um dos casos (editais licitatórios, decretos, contratos, atas de reuniões,
legislações, entre outros), assim como foram realizadas cerca de 45 entrevistas semiestruturadas

com

os

principais

agentes4

envolvidos

em

tais

processos.

Complementarmente, foram consultados os websites oficiais dos projetos e mídias locais,
além de estudos de caso já publicados em periódicos acadêmicos sobre os mesmos.
O trabalho, desta forma, divide-se em três partes principais. A primeira sessão faz
breves apontamentos acerca das políticas de “revitalizações urbanas” e apresenta os casos
selecionados para análise. A segunda discute as abordagens teóricas mobilizadas para o
estudo e aponta, de forma sintética, o modelo de análise elaborado para operacionalizar a
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pesquisa. Por fim, a terceira sessão indica alguns resultados preliminares da pesquisa em
curso.
As políticas de “revitalizações urbanas” e os casos em estudo
Representando um enfoque relativamente novo nas políticas de produção do
espaço urbano, as chamadas “revitalizações urbanas”5 vêm crescentemente constituindose enquanto fenômeno contemporâneo por todo o globo. A partir da construção de uma
imagem de degradação e abandono, delimitados espaços das cidades são selecionados
como passíveis de transformação com o fim de recuperarem-se ou produzirem-se
centralidades e usos voltados a finalidades específicas. Assim, orientando-se desde um
modelo global, e extraindo dos cenários locais imagens atrativas aos fluxos turísticos e
comerciais, as “revitalizações urbanas” aparecem como uma das possibilidades para a
construção de novos ativos pelo capital imobiliário e financeiro globalizado.
As políticas de “revitalização” de áreas portuárias emergem, no cerne de tais
processos como uma das manifestações específicas deste fenômeno mais amplo,
comportando algumas particularidades que merecem atenção. Em primeiro lugar, o
contato entre as águas e o meio urbano, além de apresentar características e significados
simbólicos peculiares, faz desses lugares locais de expressivo potencial de valorização.
Nesse sentido, historicamente, os espaços de frente d’água e, principalmente, os espaços
portuários, ocuparam uma posição central junto às cidades que, em busca de uma
inserção nos processos globais de trocas comerciais, tinham nesses espaços um fator de
incremento territorial e também de conexão à cadeia econômica de circulação de
produtos (HOYLE, 1998). No entanto, o acirramento competitivo e o desenvolvimento
tecnológico ao longo do século XX fizeram com que alguns desses espaços tornassem-se
obsoletos. A reorganização do sistema portuário mundial, no que toca às dimensões
físicas, espaciais e infra-estruturais, fez com que surgisse a possibilidade de se confiar
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O conceito de “revitalização urbana”, embora não se trate de um termo técnico do urbanismo, já se mostra
disseminado e de fácil apreensão para o leitor, a partir de seu uso na linguagem corrente e nos próprios
projetos de intervenção urbana. O termo carrega, contudo, uma ideia de conferir nova vitalidade a um
espaço desprovido dessa qualidade, o que não necessariamente corresponde à realidade em muitos dos
casos. Alguns pesquisadores, inclusive, identificam neste um eufemismo para a ideia de “gentrificação”
(ver, por exemplo, ARANTES, 2002; SMITH, 2006). Portanto, na medida em que ainda se busca um
conceito sociológico que melhor possa contribuir para a identificação desse fenômeno, o termo
“revitalização” é utilizado, ao longo de todo este trabalho, com o auxílio das aspas.

outros usos para os portos localizados em regiões valorizadas das cidades (HOYLE,
1998; 2000; SEASSARO, 1999).
Ainda que tais transformações sozinhas não expliquem a expressão significativa6
do fenômeno em estudo, estas se mostram relevantes na medida em que remontam a um
processo global de mudanças que gera efeitos sobre o território brasileiro. Pesquisas
acerca da relação cidade-porto no Brasil argumentam que, a partir da necessidade de
ampliação do seu espaço portuário para comportar as modernas estruturas industriais e
navios de maior porte, passou-se a investir nas regiões periféricas das metrópoles, em
detrimento das instalações portuárias localizadas nos centros urbanos (MONIÉ; SILVA,
2015, p. 112). É neste cenário que emergem uma série de propostas interventivas
sugerindo um conjunto de novas funções para estes espaços. Realizadas em contextos
específicos e adquirindo um relativo sucesso, tais intervenções também passam a
repercutir no Brasil no período recente. Dentre as transformações das cidades portuárias
que compõem o seu território a partir de fins do século XX e início dos anos 2000, ao
menos três casos, emblemáticos e exemplares, localizados em diferentes regiões,
merecem destaque: o projeto “Porto Maravilha”, no Rio de Janeiro, o projeto “Viva Cais
Mauá”, em Porto Alegre, e o projeto “Novo Recife”, em Recife.
O primeiro, o caso do Rio de Janeiro (RJ), é, certamente, o maior e mais
emblemático do país. Parte de sua zona portuária – constituída pelos bairros Saúde,
Gamboa e Santo Cristo – fora alvo de um projeto de revitalização, intitulado “Porto
Maravilha”, já implementado em grande parte (Figura 1). O projeto, lançado no ano de
2009 pela Prefeitura - alinhada aos governos estadual e federal - e alavancado com o
anúncio dos Jogos Olímpicos de 2016, envolve uma Operação Urbana Consorciada7
(OUC) em toda a região portuária desativada, viabilizada a partir de uma Parceria
Público-Privada (PPP) e de arranjos institucionais e financeiros bastante complexos e
inovadores. As transformações da região envolvem a implantação de nova infraestrutura
urbana, com vistas a criação de um novo centro empresarial, residencial e turístico na
cidade.
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Estima-se hoje que, dentre as quinhentas cidades portuárias do mundo com mais de trezentos mil
habitantes, pelo menos trinta já realizaram ou estão realizando processos de reconversão de suas frentes
d’água (ANDREATTA, 2010, p. 13).
7
Instrumento jurídico-urbanístico previsto no Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001)

Figura 1 – Imagem de parte do Porto Maravilha

Fonte: <http://portomaravilha.com.br>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Em Porto Alegre (RS), também parte de sua zona portuária foi palco de um
projeto de revitalização, atualmente em fase inicial de realização das obras (Figura 2). No
ano de 2010, o Estado do Rio Grande do Sul lançou certame licitatório visando a
transformação do Cais Mauá - localizado no Centro Histórico da cidade - em um
complexo de turismo, lazer e negócios, prevendo a celebração de Contrato de
Arrendamento da área com o grupo empresarial vencedor da licitação. Está prevista a
construção e a implantação no local de um shopping center, estabelecimentos comerciais,
culturais e gastronômicos, centros de eventos, hotéis, torres de escritórios e
estacionamentos. Embora se refira a uma porção de espaço menor, este ocupa um lugar
relevante no imaginário e na realidade da cidade.

Figura 2 – Imagem do projeto Viva Cais Mauá

Fonte: <http://vivacaismaua.com.br>. Acesso em: 22 jul. 2017.

Por fim, na cidade de Recife (PE), entre os bairros de Boa Viagem e Recife
Antigo e em frente à Bacia do Pina, o Cais José Estelita também foi objeto de um projeto
de revitalização, atualmente sendo discutido junto ao poder judiciário (Figura 3). O
projeto foi lançado em 2012 por um grupo de construtoras de forte poder local que
formaram o Consórcio Novo Recife, e sua proposta se deu a partir da compra, em 2008,
do terreno antes pertencente à União pelas referidas construtoras em leilão. Apropriandose de uma área conhecida como o “filé mignon da cidade”, o projeto estaria atrelado à
produção de um novo bairro, visando à implementação de uma nova centralidade em
Recife. Nesse sentido, a maior obra viária realizada na cidade, a Via Mangue, conectaria
pontos estratégicos da região, incluindo o Cais José Estelita, o shopping RioMar, o porto
do Recife, o polo jurídico, e a Vila Naval.

Figura 3 – Imagem do projeto Novo Recife redesenhado

Fonte: < http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/11/consorcio-de-construtoras-apresentaalteracoes-para-o-projeto-novo-recife.html>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Tratam-se, portanto, de projetos que comportam modelagens jurídicas próprias,
realizados em diferentes contextos locais, e que abrangem escalas distintas. Contudo, são
também projetos que compartilham o escopo de produção de novas centralidades na
cidade, a partir da demarcação de novas funções para os respectivos espaços que não
mais cumpriam suas finalidades econômicas de outrora. Com a previsão de usos e
empreendimentos de alto padrão voltados ao mercado turístico, empresarial, residencial e
do lazer, tais projeções são, assim, representativas de um mesmo modelo de produção
espacial da contemporaneidade, e, quiçá, de uma nova realidade urbana (ou de um novo
urbanismo).
A partir da consolidação deste modelo de política urbana na contemporaneidade,
notabiliza-se, no plano teórico, a produção de análises que buscam tratar das diferentes
complicações que tal problemática oferece. A discussão travada junto ao grupo de
autores do campo dos estudos urbanos e das ciências sociais em geral direciona-se, em
grande medida, aos atravessamentos de uma produção econômica cada vez mais
financeirizada e desterritorializada nas intervenções nas cidades, aos impactos associados

a essas novas intervenções, e ao papel que os novos movimentos sociais urbanos vêm
desempenhando frente a esse contexto. Nesse sentido, embora se mostrem como
contribuições de suma importância para a compreensão do fenômeno, deixam em aberto
questões chave acerca de quais conjuntos de mecanismos e interações que, dentro de
determinado contexto sócio-espacial, são mobilizados para a implantação desses novos
modelos de política urbana – isto é, de como são produzidas e viabilizadas
institucionalmente as referidas políticas.

Analisando processos institucionais de produção do espaço
Partindo de uma tradição inaugurada por Henri Lefebvre no campo da sociologia
urbana (LEFEBVRE, 1991; 2013), inúmeros pesquisadores do campo dos estudos
urbanos, brasileiros e estrangeiros, têm se preocupado em avaliar as mudanças operadas
na produção das cidades e sua relação com o estágio de desenvolvimento capitalista
contemporâneo, bem como os impactos associados a essas transformações (ver, por
exemplo, SÁNCHEZ, 1999; VAINER, 2000; 2016; ARANTES, 2002; COMPANS,
2005; HARVEY, 2005; 2006; 2014; SMITH, 2006; 2007; FIX, 2007; AALBERS, 2008;
MATTOS, 2010; 2016; SASSEN, 2010; CUENYA; NOVAIS; VAINER, 2013;
MARICATO, 2014; BRENNER; SCHIMID, 2015; ROLNIK, 2015). A despeito de todo
o avanço desenvolvido pelo campo desde então, contudo, parecem restar algumas
insuficiências na explicação acerca de como determinadas estratégias de intervenção nas
cidades são desenvolvidas e postas em prática nas dinâmicas locais de produção do
espaço e da política urbana contemporânea. É diante desse cenário que diferentes
abordagens teóricas vêm sendo produzidas, articulando perspectivas de campos como a
sociologia, a ciência política e as políticas públicas, a fim de apreender processos e
arranjos de condução da política urbana em contextos diversos.
Dentre essas abordagens, merece destaque a proposta das novas teorias
institucionalistas, em especial aquelas interessadas no estudo da política urbana
contemporânea (ver, por exemplo, LOWNDES, 2001; 2009). De forma geral, o núcleo
central das ideias neoinstitucionais diz respeito ao fato de que “os atores respondem
estratégica ou moralmente a um conjunto de regras formais ou informais que são
circunscritas às instituições” (PERES, 2008b, p. 65). Dessa forma, as instituições
aparecem para esta abordagem como variável fundamental para a explicação de
diferentes dinâmicas políticas. Assim, com o neoinstitucionalismo, as instituições

políticas são pensadas de maneira mais autônoma, ganhando uma nova posição causal:
além de serem afetadas pela sociedade em geral, também passam a exercer influência
sobre as dinâmicas sociais (MARCH; OLSEN, 2008). Ademais, ganham destaque os
processos da política (ou os processos de tomada de decisão), e não apenas os seus
resultados (ou as decisões): a política e a governança aparecem como “rituais sociais
importantes” (MARCH; OLSEN, 2008, p. 131).
Contudo, a despeito de tal núcleo consensual, o neoinstitucionalismo não constitui
uma corrente de pensamento unificada. A emergência de diferentes perspectivas dentro
deste campo, principalmente a partir da década de 1980, fez com que alguns estudiosos
da área buscassem distinguir os diferentes tratamentos dados aos problemas sociais e
políticos por meio da construção de esquemas classificatórios das divergências
apresentadas no interior desta abordagem geral (ver, por exemplo, KATO, 1996;
NORGAARD, 1996; HALL; TAYLOR, 2003; THÉRET, 2003; PERES, 2008a.). Dentre
as tipologias apresentadas, a que ganhou mais proeminência foi a de Hall e Taylor
(2003), que distinguem três escolas de pensamento dentro do neoinstitucionalismo: o
institucionalismo

da

escolha

racional,

o

institucionalismo

sociológico,

e

o

institucionalismo histórico. Segundo a sua classificação, tais escolas apresentam métodos
de análise diversos e oferecem imagens do mundo político distintas, ainda que tenham
em comum o objetivo de “elucidar o papel desempenhado pelas instituições na
determinação de resultados sociais e políticos” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 194).
Segundo os autores (2003), enquanto o institucionalismo da escolha racional
enfatiza

o

comportamento

estratégico

dos

atores

nas

disputas

políticas,

o

institucionalismo sociológico entende que as práticas são incorporadas menos em razão
de fins e meios e mais em razão de sua transmissão enquanto cultura. O institucionalismo
histórico, por sua vez, seria marcado por uma mescla entre a perspectiva calculadora e a
perspectiva cultural. Esta perspectiva também busca atentar para o conflito entre grupos
rivais pela apropriação de recursos escassos na dinâmica política. Entram em cena, desta
forma, questões como a distribuição desigual de poder e recursos entre os diferentes
atores e grupos sociais. Nas palavras dos autores:
Assim, ao invés de basear seus cenários sobre a liberdade dos indivíduos de
firmar contratos, eles preferem postular um mundo onde as instituições
conferem a certos grupos ou interesses um acesso desproporcional ao processo
de decisão. Além disso, ao invés de investigar em que medida uma situação
dada beneficia a todos, eles tendem a insistir no fato de que certos grupos

sociais revelam-se perdedores, enquanto outros são ganhadores (HALL;
TAYLOR, 2003, p. 200).

Um elemento importante da vertente histórica do institucionalismo consiste
justamente em seu enfoque temporal, com vistas a compreender trajetórias, sequências e
processos que levam a um resultado específico. A este respeito, Pierson e Skocpol (2008)
identificam no argumento temporal um fator chave das análises orientadas por essa
vertente. Junto a isso, dão destaque para o fato desta tratar de agendas substantivas, isto
é, problemas que aparecem no mundo real e que se mostram insuficientemente
explicadas (PIERSON; SKOCPOL, 2008, p. 10-11). Além disso, ressaltam sua atenção a
contextos e configurações, ou seja, atentam para aspectos macroestruturais mais amplos e
sua influência nos distintos processos institucionais. Juntos, esses três elementos do
institucionalismo histórico têm o potencial de em muito contribuir para a compreensão
do governo, da política e das políticas públicas (PIERSON; SKOCPOL, 2008).
Assim, dentro desta perspectiva – macrosociológica e power-oriented -,
demandas políticas e políticas públicas são estruturadas por densas interações entre atores
econômicos, sociais e políticos, que trabalham de acordo com diferentes lógicas em
diferentes contextos. Tais interações, a seu turno, são moldadas por atores coletivos e
instituições que “suportam traços de sua própria história” (IMMERGUT, 1998, p. 17,
tradução dos autores). Esse novo institucionalismo parte da noção de que fatores
institucionais podem moldar tanto o objetivo como a distribuição de poder entre os atores
em uma dada política. Foca-se, portanto, no caráter relacional das instituições: “mais
importante que as características formais de cada instituição estatal ou societal em si é
como uma determinada configuração institucional molda interações políticas”
(THELEN; STEINMO, 1992, p. 6, tradução dos autores). Assim, esta abordagem mostrase de grande valia para o estudo de processos de policy-making dentro de determinados
parâmetros institucionais. Nesse contexto, busca-se demonstrar que as situações políticas
são complexas, geralmente envolvendo uma gama de variáveis que interagem de
diferentes formas entre si. Para tanto, importa tanto a influência recíproca de restrições
institucionais e estratégias políticas quanto, mais amplamente, a interação de ideias,
interesses e instituições (THELEN; STEINMO, 1992).
Nas análises situadas nessa vertente, ganham especial destaque as noções de
“dependência da trajetória” (path dependence) e de “momento crítico” (critical juncture).

A dependência da trajetória demonstra que, uma vez estabelecidas as regras do jogo
institucionais e as formas gerais de pensar no mundo político, frequentemente serão
geradas dinâmicas de retroalimentação (PIERSON; SKOCPOL, 2008). Em tais
processos, os momentos críticos seriam aqueles em que se tomam determinadas decisões
e estas acabam por influir nos acontecimentos posteriores. Isto é, o momento crítico
introduz um processo de mudança que deixa um legado aos atores envolvidos na tomada
de decisões políticas (COLLIER; COLLIER, 2002). Assim, a ordem dos eventos, ou
seja, o tempo e a sequência de processos particulares, pode trazer diferenças
fundamentais nos resultados alcançados.
O Estado, visto como dotado de autonomia relativa8, isto é, de capacidades de
intervenção na vida social que são contextualmente variáveis e permeáveis a distintas
influências, é trazido à tona novamente e passa a ser entendido como ator político que
exerce um papel importante na produção das políticas públicas, em conjunto com o
envolvimento de outros segmentos sociais (EVANS; RUESCHEMEYER; SKOCPOL,
1985). As relações causais entre os variados fatores que interferem nos processos
políticos são pensadas menos de maneira universalista do que de maneira contextual,
tanto no que toca aos aspectos exógenos, quanto em relação aos aspectos endógenos das
instituições (IMMERGUT, 1998). Tais instituições, compreendidas de uma forma
ampla9, cumprem um papel decisivo na construção política de interesses, assim como em
seu encorajamento e legitimação.
É nesse sentido que o neoinstitucionalismo histórico parece ser útil à
compreensão de processos políticos do urbano, em que parece haver uma relação
específica de produção política, dotada de dinâmicas próprias10 (ver, por exemplo,
MARQUES, 2016). Como demonstrado, essa vertente busca combinar aspectos das
perspectivas calculadora e cultural a fim de explicar os processos de tomada de decisão
política. O processo político – em que se constroem preferências, estratégias, coalizões e
objetivos, e onde são alocados acessos desiguais a tomada de decisões - é analisado a
8

Rejeitam-se, assim, as perspectivas puramente pluralistas - políticas de Estado como reflexo das pressões
de grupos de interesse -, elitistas - a decisão é entendida como exclusiva de quem está no poder -, e
estruturalistas/funcionalistas - o Estado como reprodução do interesse de determinadas classes sociais
(SOUZA, 2007).
9
As instituições são conceituadas de formas distintas nos diferentes trabalhos dentro desta abordagem,
podendo incluir regras formais, processos, normas sociais, legados históricos, entre outros.
10
Em termos de processos políticos do urbano, importa a relação que é historicamente constituída em um
dado contexto entre governo local e mercado, governo central, e instâncias de participação popular, por
exemplo.

partir de sua estruturação por uma série de variáveis, em especial pelas instituições, as
quais, a seu turno, sofrem influência do contexto histórico e social que as permeia. As
instituições, entendidas de forma dinâmica, estabelecem as regras do jogo, e o Estado
volta à tona como um ator político importante, ao lado de outros atores coletivos,
trabalhando com diferentes lógicas e carregando traços de sua própria história. Na análise
dos processos de formulação de políticas, assim, interessam questões como o contexto
mais amplo em que ocorrem, as visões de mundo que os permeiam, as regras do jogo
estabelecidas, a distribuição desigual de poder e recursos, bem como as sequências e
trajetórias dos eventos.
Utilizada, assim, desde uma perspectiva sociológica, em conjunto com
abordagens mais específicas acerca da produção da política urbana, a teoria
neoinstitucional histórica parece fornecer instrumentos aptos à construção de um modelo
analítico que sirva aos objetivos de pesquisas como a presente. Partindo da noção de
“processo institucional”, o modelo elaborado para a investigação contempla a análise a)
dos atores implicados; b) dos procedimentos adotados; c) dos recursos mobilizados; d)
dos arranjos criados e e) do contexto sócio-histórico incidente. Através deste, entende-se
possível a conformação de enquadramentos para os três casos distintos em estudo. Sem a
pretensão de esgotar a análise dos fenômenos em sua totalidade, uma vez que se tratam
de processos complexos, espera-se contribuir para a formulação de explicações mais
profundas acerca de como operam os processos institucionais locais de implementação de
projetos de “revitalização urbana” no contexto brasileiro.

Um modelo comum? Resultados preliminares
A hipótese de pesquisa elaborada aponta para a constituição de um modelo
comum de processo institucional adotado entre os casos em estudo. Supõe-se que,
embora existam formalmente diferenças relevantes entre eles, tais diferenças assumem na
realidade concreta uma mesma função. Isso significa dizer que as políticas de
“revitalização”, nos três casos escolhidos, são construídas e produzidas, em seus aspectos
fundamentais, de uma maneira semelhante.
Diante do modelo analítico sinteticamente apresentado, assim como dos dados
coletados, pode-se afirmar que os resultados preliminares da pesquisa parecem, em um

primeiro momento, confirmar a hipótese da investigação11. Em uma breve retrospectiva
acerca de cada um dos casos estudados, é possível identificar ao menos três movimentos
importantes presentes em todos eles: um movimento inicial de debates que termina na
decisão política de promover a “revitalização”, um movimento em que os modelos de
“revitalização” são delineados e definidos, e um movimento em que são dados os
primeiros passos rumo à implementação da proposta anteriormente traçada.
No caso do Rio de Janeiro, a ideia de uma revitalização da região portuária é algo
que se fez presente no imaginário local pelo menos desde a década de 1990. No
executivo municipal, gestão após gestão buscou-se dar corpo a uma proposta de
transformação da área a partir da constituição de grupos de trabalho dedicados
especificamente ao tema. O interesse municipal em intervir na região, contudo, esbarrava
no fato de existir ali uma grande quantidade de terrenos de propriedade da União. Em
razão disso, e do recém criado Ministério das Cidades, ávido por implementar políticas
de reabilitação em cidades chave do país, articulou-se, no ano de 2004, um grupo de
trabalho diferente dos demais, marcado por uma cooperação interministerial, voltado a
estruturar uma política de intervenção na região portuária do Rio de Janeiro. Formulada
ao longo de dois anos, a proposta seria celebrada através de um acordo de cooperação
técnica interfederativo em 2006. Apesar de oficialmente celebrado12, o acordo foi
encerrado e, no mesmo ano, o prefeito César Maia (DEM) promoveu Procedimento de
Manifestação de Interesse (PMI) visando à recepção de propostas da iniciativa privada
interessada em promover a “revitalização”13. A proposta formulada pelo Consórcio Rio
Vila e Mar, vencedor do procedimento, foi analisada por uma comissão municipal
formada especificamente para encaminhar o tema, culminando na elaboração de um
relatório final, no ano de 2008, que avaliava a proposição das empresas (primeiro
movimento).
Com a troca de gestão municipal, no ano de 2009, Eduardo Paes (PMDB)
ingressou na prefeitura do Rio de Janeiro já com a pauta da revitalização da região
11

Por serem preliminares, e, portanto, provisórios e precários, tais resultados podem ainda vir a ser
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portuária em sua agenda prioritária. O modelo proposto inicialmente, por ocasião do
PMI, foi reajustado, e em poucos meses já estavam lançadas as bases para a
concretização da intervenção. A criação de um novo alinhamento político interfederativo
em razão de sua eleição, assim como a notícia de que a cidade sediaria os Jogos
Olímpicos de 2016, fez com que a ousada proposta de uma Operação Urbana
Consorciada (OUC) fosse possível. Durante os anos de 2009 e 2010, portanto, definiu-se
o modelo da intervenção, com fácil aprovação na Câmara de Vereadores, e com uma
forte equipe trabalhando junto ao poder executivo municipal (segundo movimento).
Em linhas gerais, a proposta previu a celebração de Parceria Público-Privada
(PPP), entre uma empresa criada pela prefeitura com o objetivo específico de gerir a
“revitalização”, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária do Rio de
Janeiro (CDURP), e o Consórcio Porto Novo, composto pelas empresas Odebrecht, OAS
e Carioca engenharia, dentro do âmbito da OUC, que seria viabilizada financeiramente a
partir da emissão e venda de Certificados de Potencial Adicional de Construção
(CEPACs) pela prefeitura. Constituída a modelagem14, o principal avanço para a
implementação da “revitalização” foi a realização da venda da totalidade dos CEPACs
emitidos (terceiro movimento), feita em lote único e adquirida pela Caixa Federal, que
administra os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Com esta
compra, garantiu-se a viabilidade financeira para a realização da intervenção urbana.
Já em Porto Alegre, viu-se, desde a década de 1990 até a primeira década dos
anos 2000, um conjunto de tentativas de discussão de novos usos possíveis para a área do
Cais Mauá, desde dentro da estrutura do governo estadual. A despeito das diferenças
partidárias entre os chefes do poder executivo ao longo desse período, todos eles
buscaram criar grupos de trabalho internos visando à elaboração de propostas para a área,
sendo que, algumas delas, de fato, ganharam corpo. A proposta que acabou vitoriosa,
contudo, foi aquela que delegou ao segmento privado interessado sua elaboração. No ano
de 2007, o governo estadual de Yeda Crusius (PSDB) publicou Solicitação de
Manifestação de Interesse visando à recepção de estudos e à estruturação de um plano de
negócios para a área do Cais Mauá.15 Foram três os grupos concorrentes, e um deles
escolhido vencedor, já em 2008: o Consórcio Equipe Porto Alegre, que, rearranjado e
14
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com algumas modificações, aparentemente viria a vencer o Edital de Concorrência
publicado no ano de 2010. A partir do que fora proposto, uma comissão técnica, formada
por membros do poder executivo estadual e municipal, passou a elaborar o conjunto de
diretrizes que fundamentariam a “revitalização” e, no ano de 2009, apresentaram-nas à
população, na primeira audiência pública16 a respeito do tema (primeiro movimento).
Foi essa mesma comissão técnica que, enquanto elaborava as diretrizes para a
política, formulou o projeto de lei que viria a ser discutido e aprovado pela Câmara de
Vereadores no ano de 2009, trazendo novos regimes urbanísticos para a área e discutindo
seus usos possíveis (segundo movimento).17 Pensava-se, até então, na realização de uma
PPP para a viabilização da proposta, mas isso seria logo modificado. O Edital licitatório
publicado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, já em 2010, previa a
celebração de arrendamento da área, uma espécie de aluguel a ser realizado pelos
empreendedores que ganhassem a licitação18. Suas diretrizes basearam-se no plano de
negócios produzido por ocasião da Manifestação de Interesse e seu vencedor (e único
concorrente) foi um grupo semelhante àquele que inicialmente o elaborou. Nesta época,
reafirmava-se uma ideia de “Porto Alegre do futuro”19, e a “revitalização” do Cais do
Porto aparecia como política necessária para a cidade que viria a sediar a Copa do Mundo
de 2014 e que queria ver seu Centro Histórico reabilitado.
Com a assinatura do contrato, iniciaram-se as etapas com vistas à implementação
da “revitalização” (terceiro movimento). O período de 2011-2014 (governo estadual de
Tarso Genro – PT) ainda permanece um tanto obscuro na narrativa geral da trajetória
desta política. Sabe-se que nesta época houve um impasse com a Agência Nacional dos
Transportes Aquaviários (ANTAQ), que contestou a legitimidade do Estado do Rio
Grande do Sul de contratar diretamente com privados, tendo em vista o fato de que se
tratava de área portuária. Com uma ação judicial que chegou ao Supremo Tribunal
Federal, celebrou-se acordo que garantiu a continuidade do processo. Ao mesmo tempo,
nesse período iniciaram-se os trâmites para o licenciamento do projeto no âmbito do
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Município. Com a elaboração e finalização do Estudo de Impacto Ambiental (EIARIMA) e do Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU), nos anos de 2014 e 2015, o tema
voltou a ocupar a agenda de debates na cidade: o processo passou pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre (CMDUA), parte
da população se organizou em movimentos de contestação ao projeto, e foi realizada a
segunda audiência pública20 oficial relativa à “revitalização”. Apesar de judicializado em
aspectos importantes, o projeto conta com todas as licenças necessárias para a realização
das obras.
Na cidade de Recife, por fim, assim como nas outras aqui estudadas, pensava-se,
desde a década de 1990, em uma revitalização de sua frente d’água, na onda das
transformações que vinham sendo realizadas na região do Recife Antigo 21. O acúmulo
gerado pelos diversos planos estratégicos realizados pelas diferentes gestões do executivo
municipal desde então culminou no “Projeto Urbanístico Recife-Olinda”. O projeto foi
iniciado no ano de 2003, a partir do protagonismo do Governo Estadual de Pernambuco
de Jarbas Vasconcelos (PMDB), em parceria com o Município de Recife (João Paulo
Lima – PT) e o Município de Olinda, com a União (capitaneada pelo Ministério das
Cidades), com o Porto Digital e com uma empresa pública portuguesa chamada “ExpoLisboa”. Previa-se uma intervenção em toda a frente marítima entre Recife e Olinda, que
concentrava muitos terrenos públicos subutilizados.22 O grupo interfederativo trabalhou
ao longo de três anos na elaboração de um plano integrado de intervenção urbana, que
contemplasse as necessidades apresentadas pelas duas cidades e que, ao mesmo tempo,
fosse viável (primeiro movimento).
No ano de 2007, contudo, dois movimentos geraram rupturas que inviabilizaram a
implementação da proposta. Por um lado, a troca de gestão estadual (Eduardo Campos –
PSB) fez com que o executivo estadual decidisse por abandonar o projeto e investisse na
“revitalização” da área portuária de sua responsabilidade, separadamente das demais. Por
outro lado, com a extinção da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), antiga proprietária da
área do Cais José Estelita, a União decidiu por leiloar o terreno, ao invés de negociá-lo
20
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com os proponentes do Projeto Urbanístico Recife-Olinda, que afirmam ter buscado essa
alternativa. A partir disso, um grupo de construtoras de forte poder local (Moura Dubeux,
Queiroz Galvão, GL e Ara empreendimentos) arrematou o terreno e logo protocolou um
esboço de projeto junto à prefeitura, ainda no ano de 2008, junto com inúmeros outros
protocolos realizados em fins deste ano, em razão da possibilidade de submissão a uma
Lei de Uso do Solo mais permissiva. A definição do modelo de “revitalização” iniciouse, assim, com o traçar conjunto de diretrizes realizado pela Prefeitura e pelo Consórcio
Novo Recife (segundo movimento).
Surgiu, com isso, no ano de 2012, o projeto “Novo Recife”, prevendo 13 torres
para ocupar a área estratégica do Cais José Estelita. Sua aprovação junto ao Conselho de
Desenvolvimento Urbano da cidade (CDU) e posterior publicização das informações, no
entanto, fez com que ativistas se organizassem para a reivindicação de um outro projeto
para a área. O estopim da disputa foi quando, em 2014, a demolição de parte de um dos
galpões situados no cais pelo referido Consórcio, que almejava dar início ao projeto,
levou à ocupação do espaço por parte desses ativistas, aumentando a visibilidade da
proposta. Frente a esta situação, a prefeitura buscou mediar o conflito, propondo uma
negociação entre o Consórcio e os ativistas. Durante este período em que tomou à frente,
a prefeitura, capitaneada pelas Secretarias do Planejamento Urbano e da Mobilidade e
Controle Urbano, reelaborou algumas das diretrizes do projeto, juntamente com os
responsáveis pela intervenção. Enquanto o Consórcio trabalhava em um redesenho da
proposta, que mantivesse o montante de ganho financeiro planejado inicialmente, a
prefeitura reuniu uma equipe técnica que deveria elaborar, concomitantemente, um
projeto de lei para a região que considerasse as reivindicações de ambos os lados. Uma
primeira versão de projeto de lei foi apresentada pela equipe técnica, mas, sem qualquer
explicação, foi suprimida pela Secretaria do Planejamento Urbano, que apresentou uma
segunda proposta de projeto de lei, mais condizente com os interesses dos
empreendedores.23 O redesenho e o projeto de lei24 foram aprovados, apesar da
insatisfação dos ativistas urbanos. Desde então, intensificaram-se o número de ações na
justiça, motivo pelo qual não foram iniciadas as obras no local. A judicialização do
conflito urbano parece ter sido o único (não) avanço em direção à implementação da
23
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proposta, sendo que os termos do projeto seguem sendo discutidos, porém agora em
outra arena (terceiro movimento).
Dessas trajetórias, as quais não deixam de apresentar suas próprias
particularidades, merece destaque um conjunto de aspectos compartilhados, que chamam
à atenção em uma análise preliminar. Inicialmente, os primeiros passos analíticos
permitem inferir que a modelagem adotada no caso do Rio de Janeiro é uma exceção,
exceção esta que só foi possível em razão do cenário específico de alinhamento político
interfederativo que se configurou com a entrada da nova gestão municipal no ano de
2009, assim como com a quase concomitante notícia de que a cidade viria a sediar os
Jogos Olímpicos de 2016. Os casos de Porto Alegre e Recife, nesse sentido, seriam mais
representativos das modelagens que são consideradas seguras e possíveis de adoção no
Brasil pelos principais agentes produtores do espaço até o momento. Em todos os casos,
os modelos jurídico-administrativos embora formalmente distintos, parecem servir a uma
mesma função: à valorização do solo e à transferência regulatória dos espaços em
questão.
Ademais, é notório o fato de que as administrações públicas cumprem um papel
relevante nos processos estudados. Este papel, por sua vez, acaba sendo desempenhado,
em diferentes momentos, por alguns atores chave responsáveis por levar as políticas
adiante em cada caso. Isso aparece nas três situações, em que há pelo menos uma pessoa
que ocupa algum cargo na administração pública, cargo este que pode variar ao longo do
tempo, e que parece estar presente em todas as fases do processo, perpassando diferentes
gestões e garantido que a intervenção urbana siga na agenda. O lócus governamental
garantidor das intervenções, portanto, parece estar menos em um espaço específico das
burocracias estatais do que nesses atores que carregam a incumbência de levar a cabo as
políticas.
Já com relação aos grupos privados envolvidos, representados por consórcios
empresariais específicos, também cabem algumas considerações. No caso de Recife, o
consórcio formado por construtoras de forte poder local representa explicitamente a
afirmação de que se tratam de grupos que dependem do espaço urbano para adquirir seu
processo de valorização. No caso de Porto Alegre, contudo, essa relação é
complexificada a partir das últimas mudanças na estrutura acionária do consórcio
responsável pela intervenção. Atualmente, a relação de sócios é a seguinte: 1,94% da
Contern (construtora), 9,89% da GSS Holding (administradora de empresas), e 88,17%

do Fundo de Investimento de participação no Cais.25 Tem-se, portanto, neste caso, uma
relevante preponderância do fundo de investimento na composição do consórcio, o qual,
por sua vez, conta com aportes significativos de fundos de previdência para adquirir essa
posição. Entram em cena, portanto, novos grupos de atores, que não necessariamente
respondem à relação urbano-valorização, mas que investem nas intervenções, e com isso
as garantem, com o fim de valorizar o seu capital aportado. No Rio de Janeiro, tais atores
também aparecem, ainda que de uma maneira um pouco diferente, quando da compra da
totalidade de CEPACs emitidos pela prefeitura, que garantem financeiramente a operação
urbana, pelo fundo de investimento do FGTS, administrado pela Caixa. Por fim, ainda
com relação aos consórcios empresariais como atores importantes nos processos
institucionais estudados, merece menção o fato de, em todos os casos, estes serem
envolvidos em investigações recentes de fraude e corrupção26.
No que toca aos atores civis, em todos os casos também é manifesta a ausência de
espaços participativos e consulta para a tomada de decisões. Chama a atenção o fato de
que tanto em Porto Alegre quanto em Recife criaram-se movimentos específicos de
contestação aos projetos oficiais. Em ambas as localidades as propostas tiveram de
tramitar junto aos conselhos das cidades27, que tem entidades da sociedade civil como

25

Ver, por exemplo: Oito anos e muitos sócios: como o Cais Mauá mudou de mãos desde a licitação.
Disponível em: < https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2018/04/oito-anos-e-muitos-socioscomo-o-cais-maua-mudou-de-maos-desde-a-licitacao-cjg6w4p5101e001qo1nq28bk7.html>. Acesso em:
19 ago. 2018.
26
No Rio de Janeiro, as empresas Odebrecht e OAS tiveram suas cúpulas condenadas pela Operação Lava
Jato (ver, por exemplo: Caso Lava Jato. Disponível em: < http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lavajato>. Acesso em 29 ago. 2018). Além disso, investiga-se, especificamente no âmbito da Operação Urbana
Consorciada, esquema de pagamento de propina para liberação dos recursos do FGTS (ver, por exemplo:
Lava Jato encontra registro de propina em obra do Porto Maravilha. Disponível em:
<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lava-jato-encontra-registro-de-propina-em-obra-doporto-maravilha-no-rio/>. Acesso em 29 ago. 2018). Em Recife, executivos da empresa Queiroz Galvão
também foram condenada pela referida operação (ver anterior). Ainda, investiga-se uma possível fraude no
leilão que vendeu o terreno do Cais José Estelita (ver, por exemplo: PF aponta fraude no leilão do terreno
do Cais José Estelita. Disponível em: <http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/09/pf-confirmafraude-no-leilao-do-terreno-do-cais-jose-estelita-no-recife.html>. Acesso em 29 ago. 2018). Por fim, em
Porto Alegre, a empresa Contern, integrante do Consórcio e parte do grupo Bertin, também foi investigada
pela Operação Lava Jato (ver, por exemplo: Grupo Bertin está envolvido na 27ª fase da Lava-Jato.
Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2016/04/01/interna_politica,749211/grupobertin-esta-envolvido-na-27-fase-da-lava-jato.shtml>. Acesso em 29 ago. 2018). Além disso, a Operação
Fundo Perdido da Polícia Federal descobriu, recentemente, possível fraude em uma das administradoras do
Consórcio (ver, por exemplo: Após 5 anos de investigações, PF deflagra operação contra administradores
vinculados
ao
Consórcio
Cais
Mauá.
Disponível
em:
<https://www.sul21.com.br/areazero/2018/04/412411/>. Acesso em 29 ago. 2018).
27
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e o Conselho de
Desenvolvimento Urbano da cidade do Recife.

integrantes. Nesses espaços acirraram-se as disputas28, mas, ao final, aprovaram-se as
propostas. No Rio de Janeiro, a resistência ficou a cargo, em grande medida, da
população residente na área diretamente impactada pelas obras do projeto – a rápida
velocidade com que caminhou a proposta de intervenção urbana, a partir do ano de 2009,
pode ser um dos fatores explicativos para isso. Em todos os casos houve audiências
públicas, mas estas parecem ter assumido um caráter mais consultivo e expositivo do que
propriamente deliberativo.
Para além dos atores, existe um diálogo temporal interessante entre os casos.
Discutidos desde a década de 1990, período em que já existem inúmeros cases de sucesso
global de “revitalizações” portuárias, as políticas ganham corpo efetivo no final da
primeira década dos anos 2000. No plano federal, a primeira década dos anos 2000 marca
a criação do Ministério das Cidades, que, em seus anos iniciais de atuação, buscou
promover uma série de políticas progressistas para as cidades, incluindo a elaboração de
planos de reabilitações de áreas centrais e portuárias em todo o país. No caso de Recife e
no caso do Rio de Janeiro, existe um período em que o Ministério das Cidades assume
protagonismo na definição das diretrizes das políticas de “revitalização” dos respectivos
portos (entre os anos 2003 e 2006). As propostas trabalhadas eram bastante similares,
envolvendo a realização de operações urbanas nos dois casos e a criação de consórcios
públicos para geri-las. Este protagonismo, no entanto, em ambos os casos, é interrompido
entre os anos de 2006 e 2007. No Rio de Janeiro, encerram-se as tratativas com a União e
inicia-se um processo de diálogo com a iniciativa privada, a partir da deflagração de um
PMI29. Em Recife, a proposta é abandonada pela realização de leilão da área do Cais José
Estelita. Nos dois casos, com a saída do Ministério das Cidades, entra em cena a
Secretaria do Patrimônio da União, que passa a negociar os terrenos respectivos – em
28
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Recife decide pelo leilão, e no Rio de Janeiro opta por doar e negociar diretamente com a
CDURP. Não se sabe, contudo, até que ponto se tratam de decisões de fato tomadas no
plano da administração pública federal. Relatos de algumas entrevistas apontam para a
conivência e mesmo protagonismo dos governos locais, associados a determinados
capitais privados, nessas rupturas.
Além disso, esses movimentos são chave no conjunto de tomadas de decisões dos
respectivos processos institucionais, instaurando marcos de difícil superação quando
estabelecidos. A decisão pelo PMI no Rio de Janeiro (2006) e a decisão pelo leilão em
Recife (2007), assim como a decisão pelo mesmo PMI em Porto Alegre (2007),
demarcam os momentos específicos que instauram as bases e os quadros de referência
das políticas adotadas. Em uma tentativa incipiente de aproximação com o referencial
teórico adotado, pode-se sugerir que tais decisões estabelecem trajetórias dependentes,
que irão operar dentro das balizas fixadas e dentro das quais qualquer mudança de
direção se mostrará custosa.
A partir de então, cumprem-se uma série de medidas necessárias para levar
adiante as propostas. Medidas estas que, a seu turno, parecem garantir as transformações
traçadas. Todas as decisões tomadas após esses marcos de ruptura parecem submeter-se
aos mesmos, servindo ao propósito de legitimar a decisão tomada e inviabilizar qualquer
rediscussão de seus termos basilares. O leilão garante, no caso de Recife, o título de
propriedade às construtoras que arremataram o terreno. Podem-se fixar diretrizes e
regulamentar os seus parâmetros construtivos, por exemplo, mas não se permite a
rediscussão dos usos possíveis do espaço. As Manifestações de Interesse nos casos do
Rio de Janeiro e Porto Alegre garantem uma modelagem específica para as
“revitalizações”, que serão reproduzidas nos respectivos editais e contratações assumidas.
Assim, uma vez tomadas tais decisões, resta apenas a possibilidade de fiscalização e
discussão de possíveis ações mitigatórias de impactos para as projeções.30 Se isso é
verdade, quem parece tomar as principais decisões são os grupos sociais privados, e o
agente estatal parece atuar muito mais como facilitador do que regulador do processo
como um todo.
As sequências de medidas realizadas em tais processos também se mostram de
especial relevância para o desencadear de resultados específicos. O simples fato de
30
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existir, dentro da burocracia estatal, um trâmite formal dividido em etapas, permite que
sejam garantidos certos objetivos que muito provavelmente não o seriam se o
procedimento fosse outro. Não se quer com isso defender a ideia de que as regras formais
têm uma influência decisiva na viabilização das políticas estudadas, mas apenas
sublinhar que também exercem um papel importante, podendo operar em favor de
interesses particulares a depender de como são utilizadas e dos diferentes graus de poder
entre os atores envolvidos. Nesse contexto, o momento em que determinadas ações são
realizadas pode ser bastante estratégico.
Assim, como referido, os três casos são aqui compreendidos como representativos
de um mesmo fenômeno, concepção esta que talvez somente seja possível desde um
olhar sociológico. Nesse sentido, a relevância da identificação dos aspectos brevemente
descritos nesta sessão reside no fato de que, para além da possibilidade de observar-se
nesses três casos um mesmo fenômeno, é possível notar na forma como são produzidos
um processo bastante semelhante.

Considerações finais
No presente estudo buscou-se discutir o tema das políticas de “revitalização”
portuárias e suas trajetórias de construção institucional, com enfoque em casos
brasileiros. Diante de uma relativa ausência de estudos empíricos voltados ao tema, assim
como de modelos teóricos que deem conta da problemática, este trabalho visou contribuir
para a discussão da sociologia das cidades no século XXI, através da análise de três casos
exemplares de produção de “revitalizações” em áreas portuárias no território brasileiro.
Buscou fazê-lo a partir da proposição de um modelo analítico que pudesse ser
considerado e utilizado em pesquisas similares. Além disso, também buscou contribuir
ao debate a partir da discussão dos resultados preliminares encontrados.
Como visto, as políticas de “revitalização” podem ser entendidas como
representativas de um modo relativamente novo de produção do espaço urbano, em
especial nas áreas portuárias das metrópoles, conjugando o velho modelo de
mercantilização do espaço com novas formas de realizá-lo. Diante do fato de ser este
fenômeno ainda pouco investigado pelo campo dos estudos urbanos, entende-se que
tentar responder a pergunta acerca de como se produzem os processos institucionais que
buscam viabilizar esses grandes projetos pode vir a ser uma contribuição importante.
Buscou-se, assim, revisar a literatura acadêmica adotando-se referenciais teóricos com

maior poder heurístico diante do problema sociológico em questão e do contexto
brasileiro. A partir daí foi possível elaborar um modelo de análise aplicável aos três casos
do estudo.
Embora se trate de uma pesquisa ainda em curso, o trabalho de campo já
realizado, assim como a categorização de parte dos dados (primários e secundários), com
base no referido modelo, tornaram possível apresentar alguns resultados preliminares da
pesquisa. Abdicando tratar cada um dos casos separadamente, o trabalho vem buscando
identificar os elementos que perpassam todos eles e que chamam à atenção nesse
primeiro momento. Espera-se que a partir dessas reflexões iniciais seja possível concluir
o estudo de forma a melhor aprofundar e minuciar as questões daí decorrentes, assim
como identificar as prováveis lacunas e aspectos que permanecerem em aberto para
futuros desenvolvimentos de investigações sobre o tema.
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