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1. Introdução
O processo de renovação urbana e seus impactos sempre foram de grande in-
teresse para arquitetos e urbanistas. Sendo as cidades um artefato socialmente
construído, elas encontram-se em um permanente processo de reconstrução em
resposta à dinâmica social e econômica na qual estão inseridas. Novas atividades
econômicas, empreendimentos imobiliários, crescimento populacional, políticas
públicas ou a ausência delas têm levado ao adensamento e intensificação do
uso de determinadas áreas, enquanto que a evasão de atividades econômicas
e de população ocasiona o abandono e a degradação de outras.

As décadas de 1980 e 1990 testemunharam o retorno dos grandes projetos
de intervenção urbana em várias cidades do mundo, e, com eles, uma grande
quantidade de estudos analisando essas experiências. Vários autores (Harvey,
1989; Robinson, 1989; Judd & Parkinson, 1990; Robson, 1994) apontaram para
o fato de existirem “vencedores” e “perdedores” nesse processo. Os principais
beneficiários foram os proprietários de terra, empreendedores imobiliários e tu-
ristas, ao passo que as demandas legítimas por emprego, moradia, saúde e edu-
cação da população local de baixa renda não foram supridas.

A literatura nacional especializada tem sido bastante crítica a respeito
desse problema nas cidades brasileiras (c.f. Arantes et al., 2000), mas ainda
há uma necessidade de pesquisas de mais estudos de caso específicos. Este
trabalho analisa o processo de renovação urbana e preservação histórica do
Pelourinho em Salvador. O seu objetivo é compreender a experiência dessa ci-
dade no contexto brasileiro avaliando as ações do Poder Público Municipal e
Estadual para promover esse processo, assim como as suas implicações físico-
espacial e socioeconômicas.

2. Os grandes projetos de intervenção recentes:
Renovação Urbana e Gentrificação
As transformações político-econômicas pelas quais o mundo passou a partir da
década de 1980 tiveram grandes implicações na estruturação do espaço urba-
no e regional. Se por um lado, a desregulamentação político-econômica per-
mitiu o fluxo livre de capitais em vários países do mundo, por outro, a evasão
de atividades manufatureiras nas sociedades de capitalismo avançado ocasio-
nou a decadência econômica das antigas metrópoles industriais.



Como resultado, houve uma reformulação da política urbana em várias
dessas cidades, mudando a maneira com que os órgãos públicos viam a
questão urbana. O enfoque passou do controle à produção do ambiente cons-
truído para um ponto de vista “mercadológico”, de estímulo ao crescimento
econômico e à criação de empregos (Fainstein, 1991).

Governos locais e grupos empresariais mobilizaram-se para facilitar a
atração de capitais, estimulando o mercado imobiliário, através da desregula-
mentação do controle do uso do solo e financiamento público desses projetos,
reafirmando o aparato público como agente de reprodução do capital na pro-
dução do ambiente urbano.

No seu livro, A Condição Pós-Moderna, David Harvey (1989) sintetiza
bem esse fenômeno que ocorreu com as transformações advindas da ruptura
do modelo do Estado do Bem-Estar Social para o Estado Neoliberal, na medida
em que governos conservadores assumiam o poder em países centrais, como
Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.

No campo da gestão urbana, o planejamento integrado e abrangente deu
lugar ao projeto urbano fragmentário Pós-Moderno, com o enfoque principal na
competição interurbana por atração do capital.

Esses fatores, adicionados à facilidade de obtenção de empréstimos ban-
cários e as baixas taxas de juros num período pós-desregulamentação finan-
ceira, fizeram com que várias metrópoles do mundo apresentassem um grande
ciclo de crescimento imobiliário nessa década (Fainstein, 1994). Antigas áreas
industriais, terrenos vagos ou áreas decadentes dos centros urbanos deram
lugar a grandes empreendimentos imobiliários de uso misto.

Megaprojetos de renovação urbana procuraram atrair novas atividades
econômicas através da construção de centros cívicos, de negócios, comerciais
e de turismo, com suas modernas torres de escritórios, shopping centers so-
fisticados, hotéis, centros de convenções, marinas, restaurantes, complexos
poliesportivos e parques temáticos em várias cidades do mundo.

As estratégias variaram de cidade para cidade, baseando-se na promoção
de eventos internacionais ou espetáculos, como nos casos das Olimpíadas de
Barcelona, da Expo98 de Lisboa e da Feira de Baltimore, na criação de novos
distritos de negócios através da renovação urbana das áreas degradadas,
como em Londres, Nova Iorque e Paris, ou na criação de centros governa-
mentais e edifícios públicos, como em Berlim1 e Kuala Lumpur.

Governos locais adotaram o planejamento estratégico, advindo do
gerenciamento empresarial, para reverter a decadência econômica. A cida-
de transformou-se num produto a ser visto, visitado e vendido através da
utilização de técnicas de marketing e propaganda, como poder ser visto no
seguinte parágrafo:

                                           
1 Note-se que em Berlim a estratégia utilizada foi tanto a construção de um centro de negócios (Potsdammer Platz), como
um centro governamental (Band des Bundes).



“Reforçar a imagem da cidade através da organização de espaços urbanos es-
petaculares tornou-se um meio de atrair capital e pessoas (do tipo certo) num
período (desde 1973) de competição interurbana intensificada e de empresa-
riamento urbano”. 2 (Harvey, 1989, pág. 92)

Vários autores (Robinson, 1989; Judd & Parkinson, 1990; Robson, 1994)
apontaram para o fato de existirem “vencedores” e “perdedores” nesse pro-
cesso. Os principais beneficiários teriam sido os proprietários de terra, empre-
endedores imobiliários e turistas, ao passo que as demandas legítimas por
emprego, moradia, saúde e educação da população local de baixa renda não
teriam sido supridas.

Do ponto de vista sócio-espacial, uma das principais implicações dessas
intervenções urbanas foi a atração de uma nova classe social abastada de jo-
vens executivos, que, atraída pela proximidade do trabalho e por novos valo-
res culturais, acabou por se instalar nessas regiões, através da conversão e
transformação de edifícios antigos, históricos ou não, adaptando-os a uma
nova função residencial, quando necessário (Nobre, 2000).

Esse processo de elitização ficou conhecido pelo termo inglês gentrificati-
on3, que poder ser traduzido para o português como gentrificação. Esse fenô-
meno ocorreu com freqüência em várias cidades do mundo, sendo que os me-
lhores exemplos são os bairros do Soho em Nova Iorque, Marais em Paris e
nas Docklands de Londres. Savitch fornece uma boa visão de como esse pro-
cesso ocorreu em Nova Iorque:

 “Empregados e profissionais de colarinho branco do setor pós-industrial pro-
curam áreas residenciais e no processo transformam bairros inteiros com no-
vos gostos, hábitos e poder de compra. Sótãos de fábricas são convertidos em
apartamentos da moda; armazéns são reformados e divididos em unidades
para serem vendidas em um mercado valorizado; uma nova onda de especula-
ção tem ocorrido nas casas geminadas “brownstone” e “graystone” do século
XIX; lojas simples foram refeitas em butiques caras.”  4 (Savitch, 1988, pág. 48)

Esse processo de elitização causou uma grande valorização imobiliária des-
ses bairros, expulsando a população de baixa renda. No caso das Dock-lands, por
exemplo, entre 1984 e 1987, o valor de um apartamento de dois dormitórios no
município de Tower Hamlets, historicamente de classe operária, valorizou-se cin-
co vezes, passando de £40.000 para £200.000 (Nobre, 2000).

                                           
2 Tradução do autor de: “Imaging the city through the organization of spetacular urban spaces became a means
to attract capital and people (of the right sort) in a period (since 1973) of intensified inter-urban competition and
urban entrepreneurialism”.
3 Segundo o dicionário de inglês Collins (Collins, 1989, pág. 514), gentrification é o processo pelo qual a população de clas-
se média (no inglês britânico gentry, pessoas bem abaixo da nobreza) ocupa residências numa área tradicionalmente ope-
rária, mudando o seu caráter.
4 Tradução do autor de: "White-collar workers and professionals from the post-industrial sector seek out residential space
and in the process transform whole neighborhoods with new tastes, habits, and purchasing power. Factory lofts have been
converted into fashionable apartments; wharehouses have been gutted and divided into cooperative apartments to be put
for sale in an expensive market; a new surge for speculation has occurred in nineteenth-century "brownstone" and
"graystone" townhouses; simple shops have been remade into high-priced boutiques".
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