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RESUMO 
 
Propomos uma reflexão sobre as novas formas de gestão 
urbana e as reconfigurações da intervenção social, tomando 
como objeto o projeto Porto Maravilha, na zona portuária do 
Rio de Janeiro. Destacamos a mercantilização da vida social e 
mudanças de fundo no domínio da cultura que, em simbiose 
com a economia, repercutem na cidade, especialmente nos 
processos de revitalização dos centros urbanos como 
estratégia de inserção no mercado de cidades. Em seguida, 
analisamos a experiência do Porto Maravilha, em que se 
observam novas formas de gestão social, destacando-se o 
incentivo e apoio à ação empreendedora e o fomento à ações 
culturais. 
 
Palavras-chave: Gestão urbana. Cultura. Intervenção social. 
 
ABSTRACT 
 
We propose a reflection about the new forms of urban 
management and the reconfigurations of social intervention, 
taking as object the Porto Maravilha project, in the port area of 
Rio de Janeiro. We emphasize the commodification of social life 
and fundamental changes in the field of culture, which in 
symbiosis with the economy reverberate in the city, especially 
in the urban centers revitalization processes as insertion 
strategy in the cities market. Then we analyze the experience of 
Porto Maravilha observing the new forms of social 
management, notably the encouragement and support to 
entrepreneurial action and the promotion of cultural activities. 
 
Keywords: Urban management. Culture. Social intervention. 
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1 - INTRODUÇÃO: CULTURA E POLÍTICA NO CAPITALISMO GLOBALIZADO 

 

Entender a dinâmica das cidades hoje é de extrema importância para todos 

envolvidos com o trabalho social, tanto os que estão na execução de políticas em 

instituições sociais, como para os que desenvolvem pesquisa ou realizam atividades de 

planejamento, já que as expressões da questão social se reconfiguram e alcançam maior 

visibilidade no espaço urbano. 

A entrada em favelas ou em assentamentos informais revela a face mais 

moderna da economia globalizada, marcada pelo encolhimento dos recursos públicos, 

aumento da pauperização e da violência3. Essa violência leva ao retorno no imaginário 

social do medo das “classes perigosas”, ao mesmo tempo em que remete às 

representações sobre a pobreza urbana, verificadas desde a virada do século XX, 

veiculadas pelo discurso higienista que apontava a favela e o cortiço como lócus da doença, 

da desagregação social, da criminalidade etc. 

Na cidade, os conflitos urbanos, em suas distintas manifestações no espaço 

público e privado, ganham expressões diversas na vida dos diferentes grupos sociais e 

provocam efeitos desestruturadores nas relações sociais. A concentração territorial das 

camadas empobrecidas caminha pari passu com seu processo de destituição como atores 

sociais e políticos na cidade. 

Verifica-se nesse processo que não apenas a economia busca a anulação da 

política, mas a cultura também desempenha um papel crucial na fragmentação social e no 

esvaziamento da política tradicional. Assim, 

no enfrentamento da pobreza, da violência e demais males sociais, a cultura surge 
como um elemento dotado de poderes mágicos, como um verdadeiro antídoto 
contra a desintegração familiar, a criminalidade, a anomia social e a falta de 
perspectivas das classes subalterna (OLIVEIRA, 2013, p. 4). 

Portanto, a gestão da pobreza é hoje efetivada, entre outras formas, por meio de 

ações culturais e através do incentivo ao empreendedorismo que propaga a ideia de que a 

melhoria das condições de vida passa por um esforço individual. Essas intervenções, que 

visam a valorização do capital, precisam caminhar de forma articulada com a repressão 

policial, visando atenuar a violência urbana, assegurando, assim, a efetividade dessas 

intervenções. 

É certo que a cultura tem assumido um papel econômico cada vez mais 

                                                             
3 O enfrentamento da violência urbana revela que o estado de exceção (AGAMBEM, 2004) sofreu um 
deslocamento enquanto medida provisória e excepcional para uma técnica de governo. Para esse 
autor, o estado de exceção apresenta-se, nessa perspectiva, como “um patamar de indeterminação 
entre democracia e absolutismo”. 
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importante, ao tempo em que vai sendo subsumida pelo mercado. Tendo em vista a 

colonização da cultura pela economia, Jameson (2002) chega mesmo a indagar se a semi-

autonomia da esfera cultural não foi destruída pela lógica do capitalismo tardio, na medida 

em que a dilatação dessa esfera resulta em uma cultura sem profundidade, sem 

transcendência. Cabe destacar, que a despeito dos diversos e modernos usos que 

convergem para a sua homogeneização e mercantilização, a cultura como substância da 

vida cotidiana não deixou também de ser o espaço da utopia, da resistência. 

No seio de um individualismo acentuado que perpassa moradores e agentes 

institucionais, a disputa por recursos e hegemonia alimenta fragmentações crescentes. 

Segundo Zizek (2006), na era da pós-política, tudo isso se combina de modo a impossibilitar 

ações mais politizadas. Nesse contexto, observa-se a supressão dos conflitos, a 

desmontagem das instituições de representação coletiva em todos os níveis, a progressiva 

diminuição do alcance e qualidade das políticas sociais e a redução dos espaços de 

negociação com diferentes atores da sociedade civil, acarretando extensa repercussão na 

conformação da esfera pública (RAICHELIS, 2006). 

Essa despolitização combina-se às condições estruturais do capitalismo 

globalizado, em que a cidade passa a ser gerida e consumida como mercadoria (ARANTES, 

2000). O princípio de que no mundo mercantilizado tudo é vendável e fonte de negócios, 

tem norteado as novas intervenções urbanas. Esse contexto expressa profundas 

transformações no movimento de produção e reprodução da vida social, determinadas pelas 

mudanças na esfera do trabalho, pela reforma do Estado e pelas novas configurações da 

questão social e suas formas de enfrentamento, com grandes alterações nas relações 

público-privado. 

Assim, vemos a cidade do Rio de Janeiro no caminho trilhado por outras 

cidades no mundo, na busca da condição de “cidades globais”, adotando as políticas de 

empreendedorismo urbano com a atração de megaeventos e a realização de grandes 

projetos, especialmente os de reestruturação dos centros e zonas portuárias degradadas 

(SÁNCHEZ, 2003; MOREIRA, 2004). Nesse sentido, observamos, desde 2009, a 

implementação da Operação Urbana Consorciada da Área de Especial Interesse 

Urbanístico da Região Portuária do Rio de Janeiro - Porto Maravilha (OUC-PM), através da 

maior parceria público-privada do país, para revitalizar a região central da cidade. Os 

investimentos previstos acenam para um leque de possibilidades que, de um lado, 

reproduzem e até mesmo aprofundam as desigualdades socioespaciais e, por outro lado, 

poderiam ter impactos positivos levando a melhoria nas condições sociais e a dinamização 

das atividades econômicas locais. 
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2 - A CULTURA NAS ESTRATÉGIAS DE INSERÇÃO DE CIDADES NO MERCADO 

GLOBAL  

 

O objetivo que a cidade do Rio de Janeiro vem perseguindo com a realização 

de megaeventos e grandes projetos urbanos segue tendências mundiais do atual modo de 

gestão das cidades. A forte competitividade global entre as cidades está diretamente 

vinculada ao processo de expansão da acumulação capitalista e de globalização econômica. 

Consequentemente, as cidades procuram manter ou encontrar um lugar na cena 

internacional, atraindo olhares, turistas e prestígio, permitindo, dessa forma, alavancar seu 

desenvolvimento econômico. 

Além dos fluxos materiais, humanos e simbólicos, a internacionalização tende a 

criar uma cena global única onde o futuro das cidades passa a ser definido não com base 

em realidades locais, mas, sobretudo, a partir de experiências desenvolvidas em contextos 

distintos do espaço que se pretende intervir. A “produção em série” de espaços renovados 

aponta nesse sentido (ZUKIN, 2006). Um dos aspectos mais visíveis neste padrão de 

intervenção que toma a cultura como o cerne é o reinvestimento nos centros históricos e 

áreas de porto (MOREIRA, 2004). Esses espaços, a partir de sua renovação, passam a 

desempenhar um papel de vitrine tanto para a cultura quanto para a economia, abrindo o 

caminho para o investimento local e internacional em determinada área urbana, antes 

abandonada e/ou degradada. Através da revitalização urbana (pela readequação funcional, 

recuperação ou renovação das estruturas existentes), parcelas do território são “resgatadas” 

e “reintegradas” ao seu entorno urbano, voltando, então, a serem vistas como uma 

alternativa atraente para alguns mercados (fundiário, imobiliário, turístico etc.), dadas as 

suas qualidades de acessibilidade e de infraestruturas. 

Os centros históricos tornam-se, assim, áreas valorizadas e a sua 

revitalização/preservação vai ao encontro dos interesses econômicos, ao mesmo tempo em 

que a dimensão cultural assume centralidade e funcionalidade para investimentos rentáveis 

ligados ao turismo, ao lazer e ao entretenimento na cidade. No entanto, muitas vezes, a 

preservação dessas áreas se restringe à manutenção de cenários históricos, cidades 

musealizadas que projetam uma determinada e selecionada “memória” aos turistas-

consumidores, ou se igualam a parques temáticos, onde a “preservação de formas do 

passado adquire uma dimensão caricatural, sendo uma experiência filtrada e pasteurizada, 

manipulada cenograficamente com objetivos educativos e comerciais” (MOREIRA, 2004, p. 

61), excluindo, dessa forma, a vida urbana local, junto com os habitantes e seus costumes 

tradicionais. Ou seja, tenta-se “ressemantizar” os espaços através da construção de 



 
5 

 
 

 5 

                  

imagens-símbolos que falem por todos e pelo lugar (ARANTES, 2001), ainda que essa 

tradução seja esvaziada de seu conteúdo original. 

Para Harvey (2006, p. 91), “ao que parece, as cidades e lugares hoje tomam 

muito mais cuidado para criar uma imagem positiva e de alta qualidade de si mesmos, e têm 

procurado uma arquitetura e formas de projeto urbano que atendam a essa necessidade”. E 

acrescenta: “uma arquitetura do espetáculo, com sua sensação de brilho superficial e de 

prazer participativo transitório, de exibição e de efemeridade, de jouissance, se tornou 

essencial para o sucesso de um projeto dessa espécie” (HARVEY, 2006, p. 91). Nesse 

sentido, a ideia de cidade-espetáculo que, através da infraestrutura inovadora, da imagem e 

da gestão urbana próprias, buscam resgatar elementos ligados ao patrimônio histórico e 

cultural para inseri-los nas relações e nos fluxos econômicos. 

Conforme salientado anteriormente, a cultura assume importância renovada na 

contemporaneidade, colaborando para a construção do consenso e atrativos do local: “o 

cultural como ‘animação’, sem alma por certo, tornou-se o grande fetiche dos nossos dias. 

[...] O que se consome é um estilo de vida e nada escapa a essa imaterialização que tomou 

conta do social.” (ARANTES, 2001, p. 143). De fato, para Jameson (2002), a principal 

característica que marca o pós-modernismo, a lógica cultural do capitalismo contemporâneo, 

é a fusão entre a cultura e a economia. Para esse autor, “a inter-relação do cultural e do 

econômico não é uma rua de mão única, mas uma contínua interação recíproca, um circuito 

de realimentação” (JAMESON, 2002, p. 18). 

É dessa forma que o patrimônio urbano ganha relevo dentro do quadro das 

políticas urbanas pós-fordista (marcadas pela desindustrialização e globalização). Elevado 

ao patamar de bem cultural, o patrimônio histórico material e imaterial se torna ícone da 

cidade e matéria-prima para o marketing urbano. Dentre as intervenções culturais mais 

comuns nos processos de revitalização urbana, destacam-se a instalação de museus e 

centros culturais, a preservação de patrimônio cultural e arquitetônico, o incentivo a eventos 

(conferências, festivais, mostras culturais, esportivos etc.) e ao turismo de cunho cultural. 

Apesar da diversidade e de diferenças significativas entre projetos de 

revitalização de centros históricos e zonas portuária pelo mundo, é possível apontar 

determinadas recorrências, especialmente no que diz respeito ao papel das atividades 

culturais na requalificação dos espaços públicos e a necessidade de reinventar a imagem 

das cidades no cenário internacional. Também de modo geral, a renovação urbana exige 

uma readequação espacial e social de determinada região. Esses grandes projetos 

provocam uma reestruturação do uso do solo que potencialmente pode aprofundar as 

desigualdades socioespaciais. 
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As mudanças no aspecto físico e sociocultural tendem a instaurar ou induzir a 

gentrificação (SMITH, 2006). Neste processo, a valorização imobiliária e o encarecimento 

dos serviços da região resultariam em transformações que provocariam a expulsão da atual 

“comunidade”, entendida como popular, homogênea e tradicional, e a atração de moradores 

que pertenceriam à “classe média”, desejosa de consumir equipamentos de entretenimento 

e cultura reconhecidos numa “estética globalizada” (ZUKIN, 2006). Eliminando a cultura 

local, indissociável dos moradores “expulsos” nesse processo, o que resulta é uma forma de 

cultura reificada, produzida como pastiche.  

São experiências de revitalização como essas, em especial das áreas 

portuárias de Buenos Aires e Barcelona, que inspiraram o atual projeto de revitalização da 

zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, que abrange a área do porto, histórica para a 

cidade e que enfrenta este desafio colocado pela lógica contemporânea do 

empresariamento urbano (HARVEY, 1996). 

A municipalidade carioca reafirma a tônica cultural como ponto chave para o 

sucesso da Operação Urbana Consorciada da Área de Especial Interesse Urbanístico da 

Região Portuária do Rio de Janeiro - Porto Maravilha, com ações que têm privilegiado o 

caráter da cultura como mercadoria, voltadas para um modelo padrão de consumo que não 

comporta a população que hoje luta para permanecer na região. Paradoxalmente, a cultura 

que se busca “ressemantizar” para promover a cidade e os espaços redesenhados 

aproveita-se do “tradicional” e do “particular” dessa mesma população: faz-se uso de seu 

“patrimônio cultural”, mas dispensa-se a sua presença. A cultura é substituída pela 

fantasmagoria do simulacro – pela imagem autorreferente, que se cria pela livre 

arbitrariedade do mercado. É a partir desse registro que se observa a reconfiguração da 

intervenção social. 

 

3 - NOVOS ARRANJOS DE GOVENANÇA URBANA: O SOCIAL EM QUESTÃO 

  

Esse breve panorama traça contornos que complexificam e aprofundam a 

questão urbana. O urbanismo está em fim de linha (ARANTES, 2001), posto que a história e 

as particularidades da cidade são esquecidas e a preocupação com as desigualdades não é 

uma prioridade. As dimensões universalistas da cidade, pleiteadas na luta pela Reforma 

Urbana, através do direito a cidade (negado, conquistado ou reivindicado), foram, 

desfiguradas nos circuitos do mercado globalizado. Assim, os traços que caracterizam o 

atual modelo de governança urbana reconfiguram, também, as formas de gestão social, 

marcadas pela focalização e a tecnificação da intervenção social viabilizada pelo controle e 
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repressão dos segmentos mais pauperizados. Privilegiam-se nesse quadro, ações de cunho 

cultural e de valorização do empreendedorismo individualista.  

A participação popular nas políticas urbana, conquistada a duras penas, se 

instrumentaliza, posto que a governabilidade neoliberal requer uma série de tecnologias de 

governança que se fundem em torno do consenso. Isso se manifesta na cidade 

despolitizada na ordem pós-política e pós-democrática do capitalismo tardio, e no 

empresariamento urbano no âmbito da política urbana (HARVEY, 1996). Essa modalidade 

de governança urbana, em voga desde os anos de 19804, caracteriza-se pela parceria 

público-privada, pela flexibilidade de estratégias de intervenção, pela eficiência na utilização 

dos recursos e pela implementação de projetos urbanos em grande escala, visando a 

regeneração econômica e a inserção competitiva das cidades no mercado global. Com 

efeito, o empresariamento urbano tem sido a estratégia político-espacial do neoliberalismo 

(BRENNER; THEODORE, 2005) para a promoção da reestruturação urbana, que substitui 

abordagens mais tradicionais baseadas na redistribuição e combate à desigualdade no 

espaço urbano. Essa nova forma de gestão urbana prima pelo embelezamento estratégico e 

alveja diretamente o espaço da política e a cultura na cidade. 

A privatização destaca-se nos serviços urbanos, reconfigurando a produção das 

cidades e dos seus territórios, transformando simultaneamente as relações entre cidadãos e 

espaços das lutas por acesso à cidade e à melhorias na qualidade da vida urbana. O 

deslocamento de bens e serviços de natureza pública para o setor privado apresenta-se, na 

visão das agências internacionais, como saída para aliviar a crise fiscal, buscar maior 

racionalidade de recursos e benefícios, repassando para instituições filantrópicas, 

organizações comunitárias e não-governamentais a produção e distribuição de bens e 

serviços, principalmente saúde e educação. 

Os fenômenos que expressam a questão social são também entendidos 

isoladamente. Desse modo, a violência é combatida de forma bélica através de políticas de 

segurança pública que se estendem como negócio capitalista privado, militarizando a vida 

social como parte do processo que Wacquant (2011) identificou como a substituição do 

Estado de Bem-Estar Social pelo Estado Penal. Nesse contexto, o Estado é reduzido a 

agente policial servindo às necessidades das forças de mercado e humanitarismos 

multiculturalistas tolerantes (ZIZEK, 2006 apud SWYNGEDOUW, 2012). Ressalta-se que a 

repressão estatal focaliza-se sobre as “classes perigosas”. No Rio de Janeiro, desde 2008, 

foi articulada uma nova estratégia para a política de segurança pública fundada na 

ocupação territorial de favelas, sobretudo aquelas próximas às zonas nobres da cidade, que 

                                                             
4 Com as experiência de Boston, Baltimore e, posteriormente Barcelona, que passam a constituir-se 
como modelos para a América Latina. 
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passam a contar com Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Junto com programas 

habitacionais (urbanização de favelas e construção de conjuntos habitacionais para 

população de baixa renda em locais distantes do centro urbano), as UPPs ligam-se 

diretamente a interesses econômicos de valorização e especulação imobiliária. Essa 

especulação está profundamente articulada com a gentrificação urbana, contribuindo 

sobremaneira para o apagamento do passado e da história de espaços significativos da 

cidade. A preocupação com o patrimônio e com a história na intervenção na zona portuária, 

por exemplo, é absolutamente irrelevante diante do deslocamento da população local, o 

cerne dessa história. 

Esses novos arranjos de governança pressupõem, conforme nos referimos 

anteriormente, uma ordem consensual e aparentemente inclusiva (SWYNGEDOUW, 2012), 

definida como condição pós-política. Esse elementos estão presentes na experiência do 

Porto Maravilha, especialmente quando se analisa a tendência do enfrentamento da questão 

social via cultura. 

 

4 - O PORTO MARAVILHA: A CULTURA COMO FORMA DE GESTÃO SOCIAL 

 

Um século após as reformas de Pereira Passos e no contexto de preparação da 

cidade para a realização dos megaeventos5, a prefeitura estabeleceu o projeto de 

revitalização denominado Porto Maravilha6. Por intermédio da Lei Municipal 101/2009, foi 

criada a Operação Urbana Consorciada da Área de Especial Interesse Urbanístico da 

Região Portuária do Rio de Janeiro – Porto Maravilha (OUC-PM), abrangendo uma área de 

cinco milhões de metros quadrados que inclui, total ou parcialmente, os bairros da Saúde, 

Gamboa, Santo Cristo, Centro, Caju, São Cristóvão e Cidade Nova.  

A OUC-PM foi apresentada com o principal objetivo de realizar a requalificação 

da estrutura da região, através da valorização e preservação do patrimônio arquitetônico 

local, criando uma política para o reaproveitamento de imóveis de valor histórico para fins 

habitacionais, comerciais ou de serviços, da melhoraria na infraestrutura (saneamento, 

malha viária) e do incentivo à cultura e ao entretenimento. Sinaliza, assim, para o 

“reinvenção” da cidade, através da construção de uma nova centralidade para o Rio de 

                                                             
5 Um pacote constituído de três leis municipais, a Lei 101/2009, a Lei 102/2009 e a Lei 5128/2009, foi 
votado em regime de urgência, menos de um mês após o anúncio da vitória carioca para sediar os 
Jogos Olímpicos de 2016, sob a justificativa de atender aos compromissos firmados no Dossiê de 
Candidatura aos Jogos. 
6 As informações que descrevem e caracterizam a Operação Urbana Consorciada da Área de 
Especial Interesse Urbanístico da Região Portuária do Rio de Janeiro – Porto Maravilha foram 
coletadas, sobretudo, nos materiais disponibilizados no site http://www.portomaravilha.com.br/. 
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Janeiro, capaz de torná-la uma cidade global, sintonizada com o mercado e a cultura 

mundial, atraindo os fluxos de investimentos e negócios. Para seguir esta meta, a OUC-PM 

é financiada com recursos oriundos de uma parceria público-privada. 

Parte desses recursos foram alcançados através de uma engenharia financeira, 

os Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), peça essencial da parceria 

entre o poder público e a iniciativa privada. Os CEPACs são certificados que autorizam a 

ampliação dos índices construtivos permitidos na região7. Como títulos mobiliários, 

regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os CEPACs podem ser livremente 

comercializados no mercado, até que sejam vinculados a um lote. A outra parte do montante 

total previsto para a OUC-PM serão dos recursos provenientes da alienação de terrenos 

públicos localizados na área. Vale chamar atenção para o fato que de 75% da terra urbana 

disponível para negociação é pública (6% do estado, 6% do município e 63% da União) 

(CARDOSO, 2013). 

Em conformidade com o § 7° do Art. 36 da Lei Complementar Municipal nº 101, 

o percentual de 3% das CEPACs, cerca de R$ 100 milhões, deverá ser destinado para a 

preservação do Patrimônio Material e Imaterial da área da OUC-PM. Este ponto, 

particularmente, evidencia o quanto o projeto de revitalização se escora na cultura e no 

entretenimento, na expectativa que o turismo potencialize a circulação de divisas e o 

aumento de empregos diretos e indiretos. 

Como forma de incentivar a valorização cultural da região, a Companhia de 

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), responsável pela 

gestão da OUC-PM, criou o Programa Porto Maravilha Cultural. Em teoria, as linhas de 

atuação desse programa são bem abrangentes, incluindo: a recuperação e restauração 

material do patrimônio artístico e/ou arquitetônico; a valorização do Patrimônio Cultural 

Imaterial; a preservação, valorização da memória e manifestações culturais; a exploração 

econômica sustentável do patrimônio material e imaterial e a produção de conhecimento 

sobre a memória da região. Na prática, o programa não permite visualizar estratégias claras 

de implantação de suas ações. Apenas os editais e licitações divulgados permitem indicar a 

destinação e o montante de recursos gastos pelo Programa Porto Maravilha Cultural. 

Diferentemente do Programa Porto Maravilha Cultural, que representa a 

importância da cultura na revitalização da área, o Programa Porto Maravilha Cidadão parece 

cumprir estritamente o papel de atender as regra básica que permitiram aprovação da OUC-

PM, na medida em que a dimensão social assume os termos de um compromisso, sem 

                                                             
7 O aumento de índice de aproveitamento básico (gabarito) é viabilizado pelo instrumento da outorga 
onerosa, que na operação consorciada é então comercializada como CEPAC. 
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estratégias definidas e a vinculação de recursos8 para a sua implementação. O Estatuto da 

Cidade exige para a aprovação de uma operação urbana consorciada alguns itens, como 

um programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada. 

Para responder à esta obrigatoriedade, o Programa Porto Maravilha Cidadão traz como 

objetivo implantar ações de desenvolvimento econômico e social da Região Portuária, 

priorizando o diálogo com a população local, a produção de habitações de interesse social, 

a regularização e a formalização de atividades econômicas, a formação e a capacitação 

profissionais, a geração de empregos e a educação para a cidadania. De fato, a principal 

estratégia tem sido a parceria com o outros órgãos do poder público e com o setor privado 

para apoiar e promover iniciativas que possibilitem a inserção socioprodutiva da população, 

especialmente na cadeia da indústria cultural, criativa e do entretenimento. Por meio das 

parcerias, a CDURP, através do Programa Porto Maravilha Cidadão, integraliza como suas, 

ações de “atendimento econômico e social” implementadas por outros órgãos e instituições. 

É assim com as atividades de capacitação do trabalhador e incentivo ao empreendedorismo 

desenvolvidas na área pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE/RJ) e a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE); com os projetos 

habitacionais, como Novas Alternativas, Minha Casa Minha Vida e o Morar Carioca do Morro 

da Providência, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação (SMH) com recursos 

próprios, federais ou de empréstimos adquiridos junto ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID); e com as ações de responsabilidade social geridas pela 

Concessionária Porto Novo S/A. 

Através desses dois programas, é possível analisar como, no Porto Maravilha, a 

gestão da pobreza é hoje efetivada: de um lado, por meio de sua culturalização e, de outro, 

através de empreendedorismo que propaga a ideia de que a melhoria das condições de vida 

passa por um esforço individual (RIZEK, 2011). Nesse processo, verificado em outros 

espaços urbanos, conforme apontou Rizek (2011), destaca-se ainda uma indiferenciação 

crescente entre trabalho social, políticas sociais de assistência e combate à pobreza e 

ações culturais de inúmeros tipos e formas, que constituem um campo socioassistencial 

com diversos atores e um discurso capaz de criar consensos e formas de colaboração, 

esvaziando o enfrentamento político. Rizek (2011) adverte que a maior ênfase na produção 

e gestão da cultura parece se configurar como estratégia de negócios, como dimensão de 

um empreendedorismo social. Esse é o grande mote de uma feição hegemônica e 

consensual da gestão do social que perpassa discursos e práticas, atravessando as 

                                                             
8 Ainda que não haja rubrica mínima vinculada, a lei 101/2009 que cria a OUC-PM aponta que esses 
recursos devem ser advindos da própria OUC-PM, ou seja, da venda dos CEPACs e de terrenos 
incorporados ao patrimônio da CDURP. 
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dimensões de programas e cursos e se instalando nos fóruns populares e em suas 

parcerias com instituições empresarias, associações e organizações sociais. Tudo isso é 

perpassado por velhas e novas formas de clientelismo, benesses e políticas sociais, cada 

vez mais focalizadas, que se afunilam no sentido do combate à pobreza. 

No que diz respeito ao Porto Maravilha, paradoxalmente, o alcance dos objetivos 

incorporados pelos dois programa depende em grande medida da permanência dos 

moradores nesta região, fato que o avanço da revitalização vem colocando como 

improvável. A especulação imobiliária que gira entorno das melhorias urbanas, mais para 

desgosto que para surpresa da maior parte da população residente, tendem a agravar o 

histórica questão habitacional que afetou diretamente os segmentos de baixa renda 

residentes nas favelas, cortiços, ocupações e ruas da região. Seja para a implantação de 

melhorias, seja em virtude da valorização dos terrenos e imóveis, inúmeras são as 

denúncias de despejos e violações legais relativas ao direito à moradia face a OUC-PM. 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Seguindo a tendência do “pensamento único” que domina o modo de produção 

das cidades na contemporaneidade, o Porto Maravilha pretende impulsionar a atratividade 

da cidade para negócios e turistas, tornando-a uma mercadoria de valor no mercado 

mundial de cidades. Em grandes projetos de revitalização, como é o caso do Porto 

Maravilha, as dimensões social, cultural e econômica assumem determinada hierarquia: a 

dimensão social é subsumida pela dimensão cultural, que por sua vez, precisa atender aos 

ditames do circuito de produção e reprodução do valor no capitalismo contemporâneo. Essa 

hierarquização entre social, cultural e econômico aparece nos programas Porto Maravilha 

Cidadão e Porto Maravilha Cultural, que reproduzem a busca pelo desenvolvimento 

econômico como motor principal: o primeiro assume como eixo central a “inclusão 

socioprodutiva” por meio do empreendedorismo individual, e o segundo aposta na “cultura” e 

na “memória” como matérias-primas para o marketing urbano, fatores considerados 

determinantes para a recuperação econômica e social da zona portuária. 

Para o discurso que sustenta a decisão política de investimento em determinada 

área (cultural) em detrimento de outra (social), o que importa é que as ações privilegiadas 

sejam capazes de motivar dinâmicas transformadoras e que sejam alavancas para o 

desenvolvimento, ainda que o resultado reforce a desigualdade socioespacial. Este tipo 

decisão segue uma determinada lógica (a do mercado), na medida em que incorpora, de 
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maneira perversa, o que considera preocupação cultural e social da população local, 

contanto que o seu sentido seja o desenvolvimento econômico. 

Assim, a Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro – 

Porto Maravilha, ao revitalizar a área, parece conceber aquele espaço como neutro, vazio e 

ausente de vitalidade. O porvir encherá de vida as novas e velhas ruas; os novos 

apartamentos e escritórios trarão a modernidade e, junto com ela, a forma de civilidade que 

inclui, apenas, o que pode ser vendável e aqueles que podem consumir. 

Contudo, a resistência aos modos opressivos de gestão da cidade é 

fundamental para superar os entraves à emancipação social. Qualquer proposta de retomar 

a política democrática implica em enunciar as discordâncias a partir de um discurso que 

privilegie “a parte daqueles que não têm parte” (RANCIÈRE, 2001 apud SWYNGEDOUW, 

2012, p. 57). As novas formas de ação política e social podem ser encenadas no espaço do 

cotidiano, espaço da invenção coletiva. Não é por acaso, que as manifestações que 

tomaram conta das ruas de grande parte das cidades brasileiras em 2013 tenham 

recolocado, especialmente, a questão dos direitos e políticas sociais na pauta de discussão 

cotidiana. 

Apesar da fraca consistência dos canais de diálogo com a municipalidade, a 

CDURP e o Concessionária Porto Novo S/A, os moradores da região têm se organizado em 

fóruns, comissões e associações com o intuito de minimizar os danos trazidos com a 

revitalização. Grupos como o Fórum Comunitário do Porto9 e o CoMDomínio Cultural10 em 

parceria com diversas instituições (como o Ministério Público, Universidades e organizações 

da sociedade civil de defesa de direitos), têm gerado alguma repercussão e apoiado a 

resistência dos moradores da área. 
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