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RESUMO 

 

A presente dissertação trata de verificar as interfaces entre projetos políticos e a 

formação das cidades, com foco na cidade do Rio de Janeiro durante as gestões do 

prefeito Cesar Maia de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008. A consolidação do planejamento 

estratégico como ferramenta de gestão urbana é analisada, com foco nos planos 

estratégicos da cidade do Rio de Janeiro desenvolvidos ao longo da Era Cesar Maia: Rio 

Sempre Rio (1995/96) e As Cidades da Cidade (2004).  A cidade de Bilbao, cuja 

recuperação é identificada com a implantação de uma filial do Museu Guggenheim, é 

estudada, revelando caminhos que outras cidades ao redor do mundo buscaram seguir. 

Finalmente, são analisados o contexto político e as implicações dos projetos para o 

Museu Guggenheim, no Porto, e para a Cidade da Música, na Barra da Tijuca, ambos no 

Rio de Janeiro. Estes casos foram selecionados por tratarem-se de projetos icônicos, que 

viriam a ser a representação construída da figura política que os orquestrou e que, cada 

qual à sua maneira, não tiveram o desfecho planejado. 

 

Palavras-chave: Planejamento urbano, Planejamento estratégico, Projetos de 

desenvolvimento, Marketing urbano, Museu Guggenheim, Cidade da Música, Porto, 

Barra da Tijuca, Cesar Maia, Rio de Janeiro. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work presents an analysis of the interfaces between political projects and the 

forming of cities, focusing on the city of Rio de Janeiro during two of the periods in 

which Cesar Maia responded as mayor – 2001 to 2004 and 2005 to 2008. The 

consolidation of strategic planning as a tool for urban management is analysed, focusing 

on the strategic plans for the city of Rio de Janeiro developed during the Cesar Maia 

Era: Rio Sempre Rio (1995/96) and As Cidades da Cidade (2004). The city of Bilbao, 

which’s recuperation is identified with the building of a Guggenheim Museum, is also 

studied, revealing paths which other cities around the world tried to pursuit. Finally, the 

political context and the implications of the projects for the Guggenheim Museum, in 

the Harbor, and the ‘Cidade da Música’, in Barra da Tijuca, both in Rio de Janeiro. 

These cases have been selected for their iconic character, which was meant to be the 

built representation of the political figure who orchestrated the projects and which, each 

in its own way, didn’t have the expected closures. 

 

Palavras-chave: Urban planning, Strategic planning, Development projects, Urban 

Marketing, Guggenheim Museum, Cidade da Música, Harbor, Barra da Tijuca, Cesar 

Maia, Rio de Janeiro. 
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I�TRODUÇÃO 

 

  



 
 
 
 
 
 
A cidade do Rio de Janeiro passou, ao longo de sua história, por diversos processos de 

renovação1 e reestruturação2 urbana, com abordagens e enfoques diferenciados. Esses processos 

trouxeram mudanças profundas ao traçado original da cidade e aos usos de cada região, inclusive 

com a introdução da noção de zoneamento.  

A evolução tecnológica, a conteinerização da economia dos portos e a obsolescência de 

equipamentos, bem como a redução da atividade portuária na cidade3, fez com que áreas 

expressivas se tornassem quase que inteiramente obsoletas, como foi o caso da região do Porto 

do Rio. 

Enquanto essas áreas, localizadas primordialmente nas zonas norte e centro da cidade, em 

bairros como São Cristóvão, Gamboa e Santo Cristo, foram-se esvaziando, com grande parte de 

seus imensos galpões e terrenos abandonados, vimos o ritmo de expansão da zona oeste 

aumentar vertiginosamente a partir da intensificação do processo de concentração de renda 

decorrente da política econômica pós-1964, assim como o surgimento de uma nova idéia de 

cidade de urbanização extensiva, de praias e grandes terrenos. Até hoje, o crescimento do 

mercado imobiliário em bairros como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e toda a 

Baixada de Jacarepaguá é efeito de um intenso processo de exploração do território que 

determinou a expansão da parte rica da cidade em direção a São Conrado e à Barra da Tijuca, 

com ajuda decisiva do Estado. A construção da primeira etapa da Auto-Estrada Lagoa-Barra, 

uma das principais vias de acesso à região, data do final da década de 1960, encorajando a 

expansão do núcleo urbano para a zona oeste. (ABREU, 2008) Esse processo gerou a 

                                                
1 O processo de renovação urbana (Urban Renewal) presume a demolição de áreas consideráveis do tecido urbano e 
à reconstrução, não havendo o intuito de preservar os edifícios ou o conjunto deles (Vargas e Castilho, 2009:9). No 
Rio de Janeiro, alguns exemplos desse processo são a construção da Av. Central (atual Av. Rio Branco) na primeira 
década do século XX, na gestão de Pereira Passos; o arrasamento do Morro do Castelo, na gestão de Carlos Sampaio 
(1920-22), gerando a esplanada do Castelo; a abertura da Av. Pres. Vargas no início da década de 1940; e o 
desmonte do Morro de Santo Antônio,  que permitiu a construção do Aterro do Flamengo, no final da década de 
1950. (Abreu, 1987) 
2 “A Carta Italiana del Restauro (1972), nas instruções para tutela dos centros históricos, definiu como uma das 
principais ações a reestruturação urbanística. A carta aborda especialmente as relações [...] entre o território, a 
cidade e o centro histórico. ¶ É possível localizar, nesse tempo, a origem dos planos de estruturação urbana. 
Tomando como exemplo o Rio de Janeiro, na década de 1980, esses planos atendiam a reivindicações das 
comunidades quanto às questões especulativas, de uso, proteção ambiental e cultural, envolvendo o sistema viário e 
os planos de massa em uma escala de bairro. (Vasconcellos e Mello in Vargas e Castilho, 2009:58-59) 
3 Com a modernização do Porto de Sepetiba, a atividade portuária no Rio decresceu intensamente a partir da década 
de 1990. Se em 1990 o Porto do Rio movimentava 22.580.018 t./ano, em 1995 esse movimento já era de 19.226.889 
t., correspondendo a 50,2% do total do estado, e em 2000 13.638.719 t., ou seja, 29,8% do total do estado. (Syrkis e 
Fialho Jr. in Schweiser e Cesario, 2004:101) 



 
 
 
 
 
 

necessidade de adequação e de implantação de novas redes de infra-estrutura, bem como de 

equipamentos de serviços, consumo, lazer e cultura. 

Se hoje podemos perceber nos bairros da Leopoldina e de toda a região portuária a 

decadência gerada a partir desse esvaziamento, é nítido o investimento que vem sendo feito, ao 

longo de décadas, nesse que é o atual eixo de expansão urbana do Rio de Janeiro, a zona oeste. 

Esses investimentos foram vistos na forma da construção de equipamentos esportivos, como o 

complexo do Pan 2007; de entretenimento, com o aumento da quantidade de salas de cinema e 

salas de espetáculos; com a construção da Linha Amarela, via expressa de ligação da Barra à Ilha 

do Governador e à Linha Vermelha, passando por diversos bairros da zona norte (Méier, Del 

Castilho, Bonsucesso, Vila do João, entre outros), entre diversos outros. 

A cidade do Rio de Janeiro tem, hoje, uma área central cristalizada e com plena infra-

estrutura, tendo seu contraponto nessa região – a zona oeste – que vem crescendo muito além de 

sua capacidade, gerando a necessidade de provê-la com todos os bens e serviços básicos urbanos. 

Atualmente, com a perspectiva de sediar os Jogos Olímpicos de 2016, a Barra atrai ainda mais 

investimentos, por ser um dos principais pólos de atividades do evento.4 

Esse fenômeno aconteceu, nas duas últimas décadas, sob a gestão dos ex-prefeitos Cesar 

Maia (1993/1996), Luiz Paulo Conde (1997/2000) e novamente Cesar Maia (2001/2004 – 

2005/2008). Durante esse período, que marcou 16 anos da história recente da cidade, houve um 

grande crescimento da região da Barra da Tijuca, com a construção de novos condomínios 

residenciais, centros comerciais e de lazer, pólos gastronômicos e obras de urbanização. 

Entretanto, não havia na Barra ainda um equipamento de uso estritamente cultural marcante. 

Enquanto isso, a zona portuária sofria um processo progressivo de estagnação, apesar das 

sucessivas discussões e projetos que trariam a esperada reabilitação5 do local. O eixo que vai do 

                                                
4 Algumas dessas atividades foram deslocadas para a Zona Portuária através do projeto Porto Olímpico que, apesar 
de não constar no dossiê de candidatura da cidade a sede dos Jogos de 2016 (que previa que todas as instalações 
fossem alocadas na Barra), promete ser um passo importante para a recuperação local. Estão previstos investimentos 
na ordem de R$ 3,5 bilhões para obras de infra-estrutura. Serão construídos na região as vilas de mídia e dos 
árbitros, centro de convenções e um hotel, além de instalações temporárias. 
5 Segundo a Carta de Lisboa de 1995, “Reabilitação Urbana – É uma estratégia de gestão urbana que procura 
requalificar a cidade existente através de intervenções múltiplas destinadas a valorizar as potencialidades sociais, 
econômicas e funcionais, a fim de melhorar a qualidade de vida das populações residentes; isso exige o 
melhoramento das condições físicas do parque construído pela sua reabilitação e instalação de equipamentos, infra-
estruturas, espaços públicos, mantendo a identidade e as características da área da cidade a que dizem respeito; 
revitalização urbana – engloba operações destinadas a relançar a vida econômica e social de uma parte da cidade em 
decadência. Esta noção, próxima da reabilitação urbana, aplica-se a todas as zonas da cidade sem ou com identidade 



 
 
 
 
 
 

Caju à Praça Mauá, sob a sombra do Elevado da Perimetral, consolidava-se como “área 

perigosa”6, abandonada pelo poder público com seus galpões monumentais e avenidas mal 

iluminadas. 

Propostas de mudança de uso para a região portuária aconteceram ao longo desses anos. 

Destas, uma das mais expressivas foi a tentativa de implantação de uma unidade carioca do 

Museu Guggenheim no Píer Mauá. Paralelamente, havia o desejo de ”melhorar a infra-estrutura 

e diversificar a oferta de equipamentos e atividades de cultura e lazer”7 na Barra da Tijuca, no 

anel viário do “Cebolão”. Essa iniciativa começou a concretizar-se com o início do projeto da 

Cidade da Música, por Christian de Portzamparc8, em novembro de 2002, e com o início de sua 

construção, em julho de 2004. Entretanto, a obra, ainda inacabada, está parada desde sua 

inauguração – simbólica – nos últimos dias de gestão de Maia, em 28 de dezembro de 2008. À 

ocasião houve um concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira, e o evento contou com a presença 

do prefeito, do arquiteto responsável pelo projeto do empreendimento, Christian de Portzamparc, 

além de diversas personalidades do mundo artístico e da cena política. 

Esses processos foram conduzidos após dois mandatos marcados por programas 

urbanísticos que abarcavam a cidade como um todo, em suas diversas camadas: para os bairros 

estruturados, o Rio Cidade; para as favelas em expansão, o Favela-Bairro. Em ambos os casos, o 

campo da arquitetura teve papel central tanto na tomada de decisões, quanto na sua elaboração e 

implementação. Luiz Paulo Conde, arquiteto premiado, foi o Secretário de Urbanismo que regeu 

esses programas durante a primeira gestão de Maia (1993/1996). Neste período, Maia lançou seu 

primeiro Plano Estratégico, Rio Sempre Rio, datando de 1995. Quatro anos depois, com o apoio 

de Maia, Conde elegeu-se Prefeito, tendo como base de campanha os programas citados, aos 

                                                                                                                                                       
e características marcadas.” (Vasconcellos e Mello in Vargas e Castilho, 2009:59) É importante notar que os 
conceitos de reabilitação e revitalização são extremamente semelhantes, à exceção de que a reabilitação deve 
preservar a identidade do local, e a revitalização poderia se aplicar a qualquer área com ou sem identidade marcante. 
Faltou à carta de Lisboa conceituar “identidade”, entretanto. 
6 Significando, aqui, área erma, pouco povoada, com alta incidência de criminalidade. A longa extensão de muros 
dos galpões do Porto, paralela ao elevado da Perimetral e à falta de infra-estrutura urbana, favorece a permanência 
de população de rua nas imediações e poucos pontos de saída através da via expressa (Av. Rodrigues Alves), 
aumentando a sensação de insegurança. 
7 Objetivo específico 2.2 do Plano Estratégico As Cidades da Cidade, de 2004, p.65. 
8 Arquiteto francês, ganhador do Pritzker Prize no ano de 1994. O Pritzker Prize é um prêmio internacional anual, 
concedido a um arquiteto vivo pelo valor de sua obra. Foi iniciado pela família Pritzker, de Chicago, através da 
Hyatt Foundation, em 1979. É freqüentemente citado como o “Nobel da arquitetura” e “a maior honra da profissão”. 
Fonte: http://www.pritzkerprize.com/about/purpose.html - acesso em 04/08/2010. 



 
 
 
 
 
 

quais deu continuidade. Como arquiteto e como prefeito, Conde estreitou os laços da 

municipalidade com a classe profissional dos arquitetos. 

O período, embora profícuo para o campo da arquitetura, mostrou-se também conturbado, 

com a ruptura entre os dois gestores municipais9. Após a gestão de Conde, Maia veio a reeleger-

se ainda por dois mandatos (2001/2004 e 2005/2008). Agora, com propostas de projetos mais 

pontuais, muitos dos quais guardavam, entre si, uma característica comum: o de simularem 

“Cidades” na cidade. Entre eles, podemos citar a “Cidade do Rock” (Jacarepaguá), a “Cidade das 

Crianças” (Santa Cruz), a “Cidade do Samba” (Gamboa) e a “Cidade da Música” (Barra da 

Tijuca). 

O segundo Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro elaborado pela equipe de Cesar 

Maia, intitulado As Cidades da Cidade, foi lançado em 2004, durante sua segunda gestão. O 

plano foi apresentado como “um desdobramento inovador do Plano Estratégico anterior” (PCRJ, 

2004:08), Rio Sempre Rio, que foi lançado em setembro de 1995. Segundo o plano de 2004, o 

plano Rio Sempre Rio enfatizava as relações de intercâmbio, negociação e colaboração, através 

dos diversos segmentos da sociedade, pelo princípio básico da participação cidadã. (PCRJ, 

2004:18) 

Esse será o ponto de partida para este trabalho, cujo foco será dado no período da 

segunda e da terceira gestão de Cesar Maia como prefeito, entre 2001 e 2008. A mudança de 

abordagem em relação à cidade é perceptível nos planos Rio Sempre Rio e As Cidades da 

Cidade, onde a proposta passa a ser a de subdivisão do Rio de Janeiro em 12 macro-zonas, cada 

uma com um planejamento estratégico específico. De um ponto de vista que privilegiava a 

integração urbana, com a inclusão de bairros e favelas como elementos integrantes e formadores 

de um conjunto urbano – característica expressa nos próprios nomes dos programas (Rio Cidade 

e Favela-Bairro) – passa-se à criação de cidades dentro da cidade, cidades-enclave voltadas para 

os seus interiores, excluindo o ambiente urbano ao seu redor. Não apenas passa-se a tratar cada 

região como um organismo independente, que se interconecta com os demais por algumas linhas 

                                                
9 “As obras que conceberam como parceiros mostram que vêem os problemas do Rio, e como resolvê-los, de modo 
muito parecido. A ruptura política só ocorreu porque Conde decidiu permanecer mais quatro anos no cargo que 
Maia quer de volta. Compreensivelmente, disputam a paternidade de projetos bem-sucedidos, como o Rio Cidade e 
o Favela Bairro. Para superar a distância que o separou de Conde no primeiro turno (conseguiu 23% dos votos 
válidos, contra 34,6% do atual prefeito), Cesar Maia procura tornar mais vistosa a bandeira da segurança urbana.” 
(Revista Época, ed. 125, out. 2000) 



 
 
 
 
 
 

de atuação, como se criam, dentro dessas regiões, organismos excludentes. Este caso é 

claramente representado pela Cidade do Samba, na Gamboa, enclave criado pela inserção de um 

galpão de gabarito muito superior ao do casario do entorno imediato, numa área da cidade onde 

há diversos galpões sem uso. Além disso, a população local não é incentivada a utilizar o local, 

que tem apresentações turísticas de samba para atrair o público externo. 

Para prosseguir essa análise, focarei meu estudo nos casos da proposta de revitalização da 

região portuária através de um grande equipamento cultural com a chancela Guggenheim e a 

griffe Jean Nouvel, e da Cidade da Música, construída pela Prefeitura na Barra da Tijuca para 

abrigar um complexo cultural público dedicado à música fora de shopping centers e centros 

comerciais já existentes na região, contando com a griffe Portzamparc. 

“Desde [a década de 1980] o termo “estrela da arquitetura” se tornou 

comum nas revistas e jornais, o que é de causar espanto. [...] de modo que 

o termo “estrela” seja usado de maneira relativa, como um rótulo para 

mostrar como determinados arquitetos são importantes ou famosos na sua 

profissão – mesmo que não seja provável encontrar fãs histéricos gritando 

no saguão dos aeroportos para que Gehry, Libeskind ou Koolhaas 

apareçam. [...] 

“Mas isso torna esses arquitetos extremamente requisitados, especialmente 

entre aqueles que podem se dar ao luxo de contratar seus serviços. Eles se 

parecem com artistas pelo fato de suas obras não poderem ser reproduzidas 

em escala industrial e, portanto, exigem um comprador com bastante 

fundos. [...] As pessoas que os contratam não adquirem apenas um projeto, 

mas também a probabilidade daquilo ter importância global e uma 

promessa de exclusividade”. (RAUTERBERG, 2009) 

Interessa-me investigar a trajetória política e os projetos de políticas públicas que levaram 

a essas operações, e ao seu fracasso – no caso Guggenheim – ou descontinuidade – no caso da 

Cidade da Música – e como esses processos influenciaram o desenvolvimento urbano do Rio de 

Janeiro. A influência e a participação de “estrelas da aquitetura”, os ‘starchitects’, nos projetos 

citados, bem como a atuação da classe em projetos arquitetônicos e urbanos para a cidade 

também serão alvo de pesquisa.  



 
 
 
 
 
 
Pretendo, ainda, investigar o papel do administrador público na elaboração de programas 

e políticas para o desenvolvimento de certas regiões da cidade com grandes equipamentos 

culturais como âncoras, como foram os casos do Museu Guggenheim, na Zona Portuária, e da 

Cidade da Música, na Barra. 

O trabalho visa a estudar as interfaces entre os campos da política pública, da arquitetura, 

da cultura e do urbanismo, com foco no período em que Cesar Maia foi Prefeito da cidade do Rio 

de Janeiro entre 2001 e 2008, em dois sucessivos mandatos. 

Cesar Maia foi prefeito pela primeira vez entre 1993 e 1996. Sua administração foi bem 

aceita por grande parte da população do município, tanto que Luiz Paulo Conde, seu secretário 

de urbanismo e sucessor direto, se elegeu mesmo sendo desconhecido pela maior parte dos 

eleitores para o período entre 1997 e 2000. No ano 2000, Cesar Maia se elegeu prefeito mais 

uma vez para o mandato entre 2001 e 2004. Em 2004, foi reeleito para o período de 2005 a 2008. 

Assim, podemos contabilizar 16 anos consecutivos de uma gestão de cidade orientada por Maia. 

Em 2008, Eduardo Paes foi eleito prefeito para o quadriênio de 2009 a 2012, derrotando o 

candidato Fernando Gabeira no segundo turno. 

Luiz Paulo Conde trouxe para a gestão de Cesar Maia, como secretário de urbanismo, a 

metodologia do planejamento estratégico, guiado por forte inspiração no modelo catalão 

aplicado na Barcelona dos Jogos Olímpicos de 1992. Sob orientação da consultoria catalã, foi 

elaborado o Plano Rio Sempre Rio, e com ele a concepção das cidades como lugares de troca e 

de  colaboração participativa para a construção de um plano que atendesse às necessidades de 

adequação das metrópoles contemporâneas aos desafios trazidos pela globalização. Com Conde, 

a gestão de Maia seguiu uma orientação urbana baseada nos princípios do planejamento 

estratégico e da volta do “desenho enquanto instrumento de ação urbanística” (IPLANRIO, 1996 

p. 21). 

Após a ruptura com Conde, Maia volta ao governo municipal, desta vez com um novo 

plano estratégico com diretrizes diversas daquelas do modelo catalão. Maia toma partido de uma 

abordagem endógena que separa a cidade em doze regiões de planejamento diferenciadas, que 

viriam a se articular ao final do processo de planejamento. 

Selecionei, como base para a pesquisa, dois projetos que considero emblemáticos e 

representativos da Era Cesar Maia (como denominarei todo o período compreendido entre 1993 



 
 
 
 
 
 

e 2008 na cidade do Rio de Janeiro daqui para frente) sob a perspectiva da política pública para a 

solução de questões urbanas conjugando elementos arquitetônicos espetaculares e uso cultural: o 

Museu Guggenheim-Hermitage-Kunsthistorisches Rio no Píer Mauá e a Cidade da Música na 

Barra da Tijuca. O foco será dado nos anos de 2001 a 2008, após a saída de Conde, ponto que 

considero de inflexão no direcionamento da política urbana da Era Cesar Maia. A partir desses 

exemplos, pretendo demonstrar através do tempo a mudança de abordagem do prefeito em 

relação à cidade, com o planejamento estratégico e a arquitetura como protagonistas. Pretendo, 

ainda, compreender porque dois projetos estratégicos e de caráter articulador, considerados 

prioritários para o prefeito, foram mal-sucedidos e perderam força junto à opinião pública, tendo 

um sido interrompido por decisão judicial antes mesmo de começar a ser construído 

(Guggenheim) e o outro inacabado (Cidade da Música).   

O planejamento estratégico como ferramenta para o desenvolvimento e para a priorização 

de projetos para a cidade consolidou-se na Era Cesar Maia. Foram elaborados os planos Rio 

Sempre Rio, lançado em setembro de 1995, e As cidades da Cidade, em 2004. 

O Plano Rio Sempre Rio tinha como objetivo central “tornar o Rio de Janeiro uma 

metrópole com crescente qualidade de vida, socialmente integrada, respeitosa da coisa pública e 

que confirme sua vocação para a cultura e a alegria de viver. Uma metrópole empreendedora e 

competitiva, com capacidade para ser um centro de pensamento, de geração de negócios para o 

País e a sua conexão privilegiada com o exterior.” (PCRJ, 1995:22) 

Entre outras ações, o programa Favela-Bairro tem grande destaque. É o elemento central 

da Estratégia 4, Rio Integrado, no objetivo “normalização urbana”, para criar as condições para 

incorporação de “áreas faveladas à cidade pela implantação de serviços básicos, maior 

acessibilidade para seus moradores e regularização fundiária. [...] A desfavelização, 

reconvertendo favelas, e o desenvolvimento da construção de casas populares e recuperação de 

conjuntos habitacionais, serão ações estratégicas para atingir este objetivo.” (PCRJ, 1995:26-27)  

Outro ponto importante do Plano Rio Sempre Rio é a adoção do marketing urbano como 

ferramenta para o posicionamento internacional da cidade, já antecipando as estratégias de 

implantação de complexos culturais griffados como veículo para tal. Na Estratégia 7, o objetivo 

“o marketing da Cidade” visa redefinir a imagem da cidade, “criando um “Produto Rio” através 

de um Plano Cooperativo de Imagem e de um Plano Operacional de Marketing do Rio, baseados 



 
 
 
 
 
 

nas transformações em curso e a se realizar que reforcem suas atratividades e suas 

singularidades. Estas ações definirão marcos estratégicos para a ação público-privada e buscarão 

atrair sedes de organizações e de associações público-privadas.” (PCRJ, 1995:30-31) Estava aí o 

embrião do que viria a ser a parceria com a Fundação Solomon R. Guggenheim para a 

implantação de uma unidade de seus museus no Rio. 

Já o Plano As Cidades da Cidade tem como idéia central “a escolha de um modelo para 

cada região”, constituindo “um ambicioso conjunto de 12 planos estratégicos regionais, uma 

atualização do Plano Geral da Cidade e a implementação de um processo dinâmico e sistemático 

de monitoramento pela sociedade,prevendo seu envolvimento na impulsão dos projetos e dos 

planos e a posterior avaliação de suas próprias propostas.” (PCRJ, 2004:19) 

Neste plano vemos a volta do marketing urbano, desta vez especificamente na Barra da 

Tijuca, como explicitado na Estratégia 1 para a região, “Desenvolver ações que fortaleçam o 

setor de turismo”. A proposta 1.1.03 visa definir e divulgar, dentro e fora do país, o “produto 

Barra”, tendo como foco o resgate da cultura e da identidade local. (PCRJ, 2004:64). No objetivo 

específico 2.2, “Melhorar a infra-estrutura e diversificar a oferta de equipamentos e atividades de 

cultura e lazer”, a proposta 2.2.03, de “criação de salas de teatro, parques temáticos e estruturas 

para competições esportivas, respeitando a vocação da Região” (PCRJ, 2004:65), já sinaliza a 

construção da Cidade da Música, projeto que estava em andamento no Atelier Christian de 

Portzamparc desde 2002. 

O que podemos perceber, de um plano para outro, nos 8 anos que os separam, é uma 

mudança de abordagem em relação à cidade. Enquanto o plano Rio Sempre Rio visava a 

integração da cidade, o plano As Cidades da Cidade fragmentava-a, estabelecendo um 

contraponto entre projetos abrangentes e projetos pontuais, marcando a passagem da adoção de 

políticas urbanas agregadoras à criação de enclaves10.  

 

                                                
10 De acordo com CALDEIRA (2000 pp. 258-59), “Todos os tipos de enclaves fortificados partilham de algumas 
características básicas. São propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor do que é privado e restrito ao 
mesmo tempo que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São fisicamente demarcados e isolados por 
muros, grades, espaços vazios [...]. São voltados para o interior e não em direção à rua, cuja vida pública rejeitam 
explicitamente. São controlados por guardas armados e sistemas de segurança, que impõem as regras de inclusão e 
exclusão. São flexíveis: [...] são espaços autônomos, independentes do seu entorno, que podem ser situados 
praticamente em qualquer lugar. [...] Tendem a ser espaços socialmente homogêneos. [...] Cultivam uma relação de 
negação e ruptura com o resto da cidade e com o [...] espaço público aberto à livre circulação”. 



 
 
 
 
 
 

 

Guggenheim Rio e Cidade da Música: Ícones do Vazio 

Ambas as iniciativas já foram comparadas à implantação de uma unidade do Museu 

Guggenheim (1992-1997) na cidade de Bilbao, na Espanha, com projeto do arquiteto canadense 

(naturalizado estadunidense) Frank Gehry. O efeito da abertura do museu sobre a cidade de 

Bilbao foi impactante. Bilbao colocou-se, internacionalmente, em outro patamar, ampliando seu 

potencial turístico, incrementando sua economia e qualificando todo o seu entorno. Não 

podemos, entretanto, esperar que esse tipo de ação impacte de maneira equivalente em outras 

cidades. Deve-se considerar o porte da cidade, seu histórico, a localização do equipamento em 

relação ao contexto urbano, uma série de fatores que contribuiriam para o sucesso ou fracasso do 

empreendimento segundo esses parâmetros. 

“Em Bilbao, este processo seria deslanchado pela construção de uma filial 

do Museu Guggenheim (1992-1997), projetada pelo arquiteto Frank Gehry 

nas áreas desfuncionalizadas pelas atividades portuária e industrial; da 

ponte assinada por Santiago Calatrava e das estações metroviárias 

concebidas por Norman Foster, e passaria a associar arquitetura de grife 

ao marketing urbano. Uma combinação emblemática que se disseminaria 

por várias cidades a partir de então.” (BORDE, 2006 p. 59) 

Pretendo investigar o impulso que moveu a prefeitura, durante o segundo e o terceiro 

mandatos de Cesar Maia, a investir parcelas tão expressivas dos recursos municipais em 

equipamentos e eventos grandiosos. Além de posicionar o Rio no cenário internacional para 

além da imagem do balneário, foram implementados uma série de projetos, dos quais podemos 

citar: a Cidade do Rock, em Jacarepaguá, executada para abrigar o Rock in Rio III (2001); todos 

os esforços que envolveram os Jogos Pan-Americanos de 2007, com a construção de parque 

aquático, arena multi-uso, vila olímpica, estádio de futebol, entre outros; o empenho em trazer a 

Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2012 e, recentemente, os de 2016, para a 

cidade; entre outras iniciativas. Se podemos dizer que existiu uma “Era Maia”, podemos afirmar 

também que esta foi marcada pela idealização e execução de vários projetos monumentais e 

proporcionalmente controversos. 



 
 
 
 
 
 
Hoje, se a cidade do Rio de Janeiro conquistou o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 

2016, podemos dizer que esta também foi uma vitória de Maia, que vem tentando atrair os Jogos 

desde a candidatura Rio 2004, passando pela de 2012 e culminando com a campanha vitoriosa de 

2016. É mais um mega-evento internacional trazendo visibilidade para a cidade e atenção 

internacional concentrada, integrando os objetivos do marketing urbano. Há a necessidade de 

diversos investimentos, muitos deles na Barra, outros tantos no Porto, o que será brevemente 

apresentado no decorrer do trabalho de conclusão. 

É importante lembrar que Cesar Maia não foi pioneiro em projetos tão questionados 

quanto dispendiosos para a cidade do Rio de Janeiro. Outros prefeitos e governadores já 

deixaram suas “marcas”, como Pereira Passos com abertura da Avenida Central e a construção 

do Theatro Municipal. O Aterro do Flamengo é, também, exemplo da grandiosidade das obras 

urbanas empreendidas na cidade. Cito, ainda, o Plano Doxiadis, executado durante o governo 

Lacerda, que foi vigorosamente criticado pelo IAB11 à época. O principal motivo era o fato de o 

projeto ter sido entregue a um escritório estrangeiro sem consulta aos nacionais. Foi feita uma 

grande campanha procurando demonstrar que a contratação de um escritório estrangeiro 

representaria a desmoralização da profissão no Brasil. Ainda hoje, quando se fala na contratação 

de arquitetos estrangeiros, esse discurso pode ser ouvido por parte de grande parte da classe dos 

arquitetos, como apresentado em relação ao caso do museu Guggenheim Rio de Janeiro. 

A idéia de Maia de recuperação urbana através do uso cultural como âncora para projetos 

mais grandiosos de revitalização urbana pode ser exemplificada na citação abaixo, do próprio ex-

Prefeito. Entretanto, deve-se analisar essa proposta e suas reais conseqüências hoje para a cidade. 

“A experiência internacional indicava que a recuperação da centralidade 

cultural exigia equipamentos de alta qualidade que cumprissem esse papel 

aglutinador. Um exemplo mais recente foi o Museu Guggenheim de 

Bilbao. Com isso, na campanha eleitoral de 2000, a associação do Rio à 

Fundação Guggenheim foi apresentada como programa de governo e 

aprovada pelo eleitor carioca. 

“Neste período, relata Cesar Maia, foi iniciado o processo de contratação 

com a Fundação Guggenheim, culminando com os estudos para que o 

                                                
11 Instituto de Arquitetos do Brasil 



 
 
 
 
 
 

Museu, centrado em Arte Contemporânea, pudesse cumprir o papel de 

retomar para o Rio a centralidade em artes plásticas contemporâneas e, 

também, revitalizasse como âncora a área portuária. O contrato foi 

assinado em Nova York, com a presença da imprensa dos Estados Unidos. 

“O ex-prefeito recorda que o consagrado arquiteto francês, Jean Nouvel, 

desenhou o projeto básico. No entanto, uma forte pressão de parte da 

imprensa estimulou uma oposição política e finalmente o projeto, que já 

estaria pronto hoje, foi obstruído no Judiciário. 

“De forma a não passar por provocação, a idéia matriz permaneceu, mas 

um Museu de Artes Plásticas foi substituído por um Centro de Artes 

Musicais, depois Cidade da Música. Mais uma vez, um arquiteto 

consagrado em projetos deste porte, Christian Portzamparc, foi chamado e 

assumiu o desafio. Foi quando nasceu a Cidade da Música, hoje localizada 

na Barra da Tijuca. Com o projeto pronto e os investimentos previstos em 

orçamento, o processo eleitoral assumiu a crítica demagógica. Na 

avaliação de Cesar Maia, outra vez parte da imprensa assumiu para si a 

função de voltar a opinião pública contra o projeto. 

“- E mais uma vez um projeto que recuperará para o Rio a centralidade em 

artes musicais sofre um processo de obstrução com prejuízos enormes para 

a Cultura do Rio. Enquanto isso, São Paulo constrói o Museu da Língua 

Portuguesa, de alta qualidade e sofisticação, e o Museu do Futebol da 

mesma forma. Vitória investe em um Centro Cultural Múltiplo. E o Rio 

mais uma vez é atingido por interesses menores e eleitorais (2010), 

prejudicando a marca de identidade de nossa Cidade. E... La 'ave Va!” 

<http://www.cesarmaia.com.br/site/noticias/detalhe.asp?id_noticia=259> 

OBJETIVOS 

i. Analisar a cidade e sua interface como instrumento político de demonstração de um legado 

positivo ou negativo de uma administração. 



 
 
 
 
 
 

ii. Estudar as relações internas no campo político e como essas relações podem levar ao sucesso 

ou fracasso de projetos considerados prioritários e de caráter articulador e/ou estruturante 

para o poder executivo. 

iii. Analisar a interação entre os campos da arquitetura e da política a partir de projetos de 

renovação/requalificação urbana alavancados por equipamentos culturais. O foco será dado 

na “Era Cesar Maia”, especificamente no período entre 2001 e 2008. 

iv. Analisar os temas da monumentalidade e da espetacularização da cultura e dos espaços 

urbanos de uso público como instrumento de consagração política. O foco será dado nos 

projetos do Museu Guggenheim, para o Píer Mauá, e da Cidade da Música, na Barra da 

Tijuca. 

 

HIPÓTESES 
 

O Prefeito Cesar Maia começou sua gestão, em 1993, com uma preocupação com a 

cidade como um todo, com a implantação de projetos urbanos como o Rio-Cidade e o Favela-

Bairro. Ao longo dos 16 anos que permearam sua gestão e a de Luiz Paulo Conde, a prefeitura 

do Rio de Janeiro começou a investir em projetos de “cidades” dentro da cidade, como a Cidade 

das Crianças (Santa Cruz), a Cidade do Samba (Gamboa), a Vila do Pan (Barra da Tijuca) e a 

Cidade da Música (Barra da Tijuca). A interface entre os campos da política e da arquitetura foi 

uma parte fundamental desse processo. 

i. O campo da arquitetura teve papel central na definição dos programas de governo da “Era 

Maia”, tanto na figura dos objetos arquitetônicos quanto dos cargos estratégicos ocupados 

por arquitetos durante o período (secretários de Urbanismo, de Cultura, de Patrimônio 

Cultural, de Habitação e mesmo prefeito, como foi o caso quando da eleição de Luiz Paulo 

Conde). 

ii. Cesar Maia, no período entre 2001 a 2008, priorizou projetos urbanos, arquitetônicos e 

culturais de enclaves exclusivos e excludentes, contrariando o direcionamento de seu 

primeiro mandato (1993 a 1996), de projetos que privilegiavam a articulação urbana. 

iii. A relação entre o campo da política e da arquitetura do Rio de Janeiro ficou fragilizada no 

período entre 2001 e 2008, quando Cesar Maia privilegiou contratações internacionais – sem 

licitação ou concurso – para a elaboração de seus projetos mais emblemáticos. O papel da 



 
 
 
 
 
 

espetacularização, da monumentalização e da grife na arquitetura e na cultura foi um dos 

aspectos dominantes nesse processo. 

iv. O projeto da Cidade da Música só foi levado adiante em função do fracasso do Projeto 

Guggenheim. 

v. Cesar Maia, com um padrão de tomada de decisões voluntarista, criou projetos de cidades na 

cidade, desarticulando o conjunto.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

PLA�EJAME�TO ESTRATÉGICO E MARKETI�G URBA�O: 

OS PLA�OS DO RIO DE JA�EIRO DE CESAR MAIA 

  



 
 
 
 
 
 

1.1 �OTAS SOBRE O PLA�EJAME�TO ESTRATÉGICO12 

O planejamento urbano estratégico vem, desde a década de 1980, sendo um dos 

principais mecanismos de gestão13 do espaço urbano. Sua popularização aconteceu 

primordialmente através de experiências que, ao tratar as cidades como empresas, conseguiram 

ou reverter (ainda que aparentemente) ou minimizar quadros de estagnação ou decadência, 

especialmente quando a cidade e os gestores intencionam uma mudança de imagem no contexto 

mundial. 

A experimentação dos governos locais com o planejamento estratégico teve início, de 

maneira mais efetiva, nos Estados Unidos da década de 1980, durante o governo Reagan, quando 

as técnicas e jargões empresariais começaram a se aproximar das do planejamento urbano. 

Embora a Primeira Ministra Margaret Thatcher já tivesse usado estratégias empresariais para 

tratar do espaço urbano na Inglaterra, alterando regras de ocupação do solo urbano e oferecendo 

incentivos fiscais a empresas e incorporadores para operar a mudança de perfil da zona portuária 

de Londres – como veremos no capítulo a seguir – a sistematização desses mecanismos no 

formato de plano estratégico ocorreu mais tarde e foi aplicado inicialmente a cidades como São 

Francisco, Filadélfia e Memphis, e estados como Califórnia, Ohio e Wisconsin14.  

Como ferramenta de gestão empresarial, o planejamento estratégico surgiu na década de 

196015, direcionada ao setor privado e com a finalidade de estimar a melhor situação para atingir 

a maior eficiência possível para as organizações, avaliando os contextos políticos e de mercado 

para cada situação. Duas décadas mais tarde, o setor público apropriou-se desse repertório à 

                                                
12 “Estratégia: conjunto de objetivos operacionais escolhidos para pôr em prática uma política previamente 
definida”. (ASCHER, 2010 p. 99) 
13 “Gestão: aplicação de um conjunto de conhecimentos voltados à organização e ao gerenciamento, a fim de 
assegurar o funcionamento de uma empresa ou de uma instituição, para elaborar e realizar projetos conjuntos”. 
(ASCHER, 2010 p. 99) 
14 (COMPANS, 2005 pp. 109-10) 
15 COMPANS (2005, p.26) esclarece que uma das correntes de formulação do planejamento estratégico mais 
importantes nos Estados Unidos é a “Design School”, cujo principal instrumento é o método SWOT – Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) – desenvolvido pela 
Harvard Business School na década de 1960 (Mintzberg, 1994), e que o referido método foi utilizado tanto no plano 
estratégico de Barcelona quanto no do Rio (Rio Sempre Rio), de 1995 (Moura, 1997). 



 
 
 
 
 
 

época da reforma do governo Reagan, quando cidades e estados, como os citados acima, 

elaboraram seus planos estratégicos com principal enfoque no desenvolvimento econômico16. 

Naquele momento, a principal crítica ao modelo do planejamento urbano moderno 

referia-se à sua suposta ineficácia, como coloca Compans (2005). “A racionalidade do 

urbanismo17 moderno fundava-se na crença positivista de que se poderiam “conhecer” as leis e 

dinâmicas urbanas a ponto de permitir “prever” acontecimentos futuros, com base nessa 

previsão, “intervir” sobre os mercados para promover o bem estar coletivo”.18 Com a 

globalização da economia e o declínio do modelo fordista de produção, essa racionalidade 

“científica” foi confrontada com a velocidade da informação e a incerteza em relação a um 

futuro previsto. Se podemos argumentar que sempre houve certo grau de imprevisibilidade em 

relação aos acontecimentos futuros, essa incerteza foi exponencialmente alavancada com a 

interdependência dos mercados e a instabilidade trazidas pela globalização. 

Se no contexto mundial global funções, estruturas de emprego e a forma física das 

cidades poderiam estar sendo determinadas por fenômenos externos alheios ao controle dos 

responsáveis políticos locais – tais como decisões de corporações internacionais e de instituições 

financeiras, como elaborar um prognóstico quanto ao futuro das cidades?19 

Essa falta de meios para prever e programar o desenvolvimento urbano das metrópoles 

trouxe consigo uma nova concepção de urbanismo “não-racionalista” que deveria objetivar 

atrair, convencer e seduzir (ASCHER, 1995a), promover, comunicar e cooperar (BORJA & 

CASTELLS, 1996), e fundar-se na política, na educação e na aprendizagem social 

(FRIEDMANN, 1992).20 A falta de resposta aos questionamentos advindos da globalização e da 

rapidez da informação deu espaço para o surgimento desse urbanismo mais flexível e 

                                                
16 (COMPANS, 2005) 
17 Para Ascher (1995) apud (COMPANS, 2005), “urbanismo” refere-se ao “conjunto de teorias e práticas de 
ordenamento dos espaços urbanos, do planejamento urbano aos serviços urbanos, passando pelo urbanismo 
operacional, os estudos e a composição urbana. Assim, para ele, o “planejamento urbano” é uma das práticas de 
ordenamento do “urbanismo”. Para Friedmann (1992) apud (COMPANS, 2005), “planejamento” tem um sentido 
mais amplo, onde o “urbanismo” se encaixa como apenas o planejamento físico, baseado no idéia iluminista do 
“planejamento” como uma espécie de engenharia social cujo objetivo era “criar uma sociedade melhor em todos os 
planos da integração territorial, impondo à dinâmica das forças sociais uma ordem concebida de racionalidade 
guiada por preceitos científicos”.  
18 (COMPANS, 2005) 
19 Friedmann, 1986, 1992; Castells, 1990; Borja e Castells, 1997 apud COMPANS, 2005 p. 105 
20 Ibidem, p. 108 



 
 
 
 
 
 

empresarial21. As novas tecnologias da informação vieram a colapsar a continuidade espaço-

tempo e, a partir daí, de acordo com Friedmann (1992) os planejadores “só podem ser eficazes 

no presente efêmero, e ainda assim decidir”. A teoria tem que tomar o corpo da ação num 

período muito mais curto e, assim, favoreceria intervenções em menor escala, privilegiando o 

projeto sobre o plano, pequenas intervenções sobre grandes operações – o que possibilitaria, 

ainda, maior engajamento do setor privado no sentido de financiar, realizar e/ou gerir o projeto 

através de parcerias ou contratos de gestão junto ao setor público. 

De acordo com Ascher (2010), esse “neourbanismo”22 se apóia em atitudes mais 

reflexivas, adaptadas a uma sociedade complexa e a um futuro incerto. “Elabora múltiplos 

projetos de natureza variada, esforça-se por torná-los coerentes, constrói uma gestão estratégica 

para sua implementação conjunta, leva em consideração, na prática dos desdobramentos que 

ocorrem, a evolução prevista, as mudanças que decorrem, revisando, se necessário, os objetivos 

definidos ou os meios estabelecidos previamente para a sua própria realização”. Tem o papel de 

articular de forma inovadora as oscilações, o curto e o longo prazo, a pequena e a grande escala, 

os interesses gerais e particulares, sendo, assim, “ao mesmo tempo, estratégico, pragmático e 

com senso de oportunidade”.23 

Assim, o “neourbanismo” derruba a cronologia diagnóstico →→→→ identificação das 

necessidades →→→→ elaboração dos cenários →→→→ definição do programa →→→→ projeto →→→→ realização →→→→ 

gestão, substituindo essa linearidade por uma gestão “heurística, iterativa, incremental e 

recorrente”24, onde as ações elaborem e provem hipóteses, forneçam informações parciais que 

reinformem o projeto e permitam procedimentos mais cautelosos e duráveis através da avaliação 

crítica que virá a se traduzir na redefinição dos elementos estratégicos.25 

                                                
21 Ibidem, p. 109 
22 Para Ascher, “a terceira modernidade e sua revolução urbana fizeram emergir novas atitudes diante do futuro, 
novos projetos, modos de pensar e ações diferenciadas”, a que ele passa a se referir como “neourbanismo” ou “novo 
urbanismo” (2010, p.61). 
23 (ASCHER, 2010 pp. 82-3) 
24 “Método heurístico: que serve para a descoberta, que opera em avaliações sucessivas e hipóteses provisórias. 
Iteração: método de solução de uma equação por aproximações sucessivas. Incremento: quantidade que se acresce a 
uma variável a cada cilco de giro de um programa. Série recorrente: em que cada termo é uma função dos termos 
imediatamente anteriores”.  Ibid. p. 100 
25 Ibidem pp. 82-3 



 
 
 
 
 
 
Essa redução do horizonte temporal para a intervenção pública incidiria ainda “na 

substituição da ‘rigidez’ dos instrumentos tradicionais do urbanismo moderno, pela 

‘flexibilidade’ de instrumentos que admitam adaptações e ajustes constantes, de modo a permitir 

aos responsáveis políticos agir num ambiente marcado pela incerteza, contradição e 

ambigüidade”.26 

Para Castells, o ambiente de concorrência entre cidades implica numa praticamente 

imposição do modelo de planejamento estratégico: 

“A flexibilidade, globalização e complexidade da nova economia do 

mundo exigem o desenvolvimento do planejamento estratégico, apto a 

introduzir uma metodologia coerente e adaptativa face à multiplicidade de 

sentidos e sinais da nova estrutura de produção e administração”.27 

Nesse contexto, Castells & Borja (1996) sustentam que a própria cidade assume o papel 

de ator político. A mudança de escala de projetos e as incertezas sugeridas anteriormente 

promovem a cidade como um ator social importante (não se confundindo com os governos 

locais, mas incluindo-os). O protagonismo da cidade como ator social – na vida econômica, 

social, cultural e nos meios de comunicação – se expressa melhor “na medida em que realiza 

uma articulação entre administrações públicas (locais ou não), agentes econômicos públicos e 

privados, organizações sociais e cívicas, setores intelectuais e profissionais e meios de 

comunicação social. Ou seja, entre instituições políticas e sociedade civil”.28 Para eles, “um 

Plano Estratégico é a definição de um Projeto de Cidade que unifica diagnósticos, concretiza 

atuações públicas e privadas e estabelece um marco coerente de mobilização e de cooperação 

dos atores sociais urbanos”.29 

Nos Estados Unidos, por exemplo, as cidades tiveram papel preponderante nas 

transformações políticas e econômicas num momento em que o país vivia o auge do movimento 

neoliberal (governos Reagan e Bush). Essa prática, segundo Castells e Borja, suprimiu grande 

parte dos serviços sociais, favoreceu a desindustrialização, o desemprego nas cidades e a queda 

                                                
26 (COMPANS, 2005 p. 109) 
27 CASTELLS, 1990, p.14 in VAINER, 2000 (grifo de Vainer)  
28 CASTELLS & BORJA, 1996 pp. 152-3 
29 Ibid. p. 166 



 
 
 
 
 
 

de arrecadação dos governos locais. Foi através do planejamento estratégico, aliando 

crescimento econômico e desenvolvimento urbano a soluções ambientais e respostas às 

desigualdades sociais e insegurança pública, que cidades como Los Angeles, São Francisco e 

Detroit e Seattle demonstraram a capacidade de resposta das cidades. 

Não podemos nos esquecer, entretanto, que esse discurso, vindo de Borja e Castells, tem 

o tom mercadológico que os mesmos levaram ao mundo após os Jogos Olímpicos de Barcelona: 

o “discurso vencedor” e “vendedor” do planejamento estratégico como a melhor ferramenta para 

enfrentar os problemas das cidades. Essa foi uma característica do modelo catalão, que buscava 

mostrar o planejamento estratégico como a grande solução para a urbe pós-industrial do século 

XXI. 

Vainer argumenta que, se o debate acerca da “questão urbana” durante muito tempo se 

concentrou em temas como o crescimento desordenado, a reprodução da força de trabalho, 

equipamentos de consumo coletivo, movimentos sociais urbanos, a “nova questão urbana” teria 

como seu principal eixo a “competitividade urbana”. Para demonstrar esse deslocamento, Vainer 

cita trecho do “World Development Congress & The World Bank”, 1998: 

“Quando a liberalização do mercado preside o desenvolvimento da 

economia global e a privatização, e os mercados financeiros se tornam rotina, as 

cidades necessitam: 

• Competir pelo investimento de capital, tecnologia e competência gerencial; 

• Competir na atração de novas indústrias e negócios; 

• Ser competitivas no preço e na qualidade dos serviços; 

• Competir na atração de força de trabalho adequadamente qualificada”. 

O modelo catalão foi, sem dúvida, um marco, e seus protagonistas – como Jordi Borja e 

Oriol Bohigas, respectivamente ex-vice prefeito e ex-secretário de urbanismo (1982-85) de 

Barcelona – passaram a se dedicar, findo o projeto de adequação da cidade aos Jogos Olímpicos 

de 1992, a fazer consultorias sobre o modelo de operação do planejamento estratégico para as 

cidades (inclusive para o Rio de Janeiro), como veremos adiante neste capítulo. No movimento 

de consolidação de Barcelona como o novo paradigma de gestão urbana, Jordi Borja foi 

responsável pelo volume sobre a experiência da cidade, pela Oficina Regional para América 



 
 
 
 
 
 

Latina e Caribe do Programa de Gestão Urbana, com financiamento da Agência Habitat das 

Nações Unidas, PNUD30 e Banco Mundial, em 1995. Junto a Manuel Castells, Borja foi 

responsável, em 1997, pela obra Local y Global. La Gestión de las Ciudades em la Era de La 

Información, documento produzido especialmente para a Conferência Habitat II das Nações 

Unidas (Istambul) e que, segundo Vainer, constitui “para além de análises e propostas, 

verdadeiras receitas para a aplicação do modelo.”31 

Vainer (2000) considera que o discurso do planejamento estratégico urbano se estrutura, 

basicamente, na articulação paradoxal entre a cidade como mercadoria, a cidade como empresa e 

a cidade como pátria. Borja & Forn (1996), este último ex-diretor urbanístico do Plano 

Estratégico de Barcelona, ambos dirigentes da Tubsa32, colocam que “a mercadotecnia da cidade, 

vender a cidade, converteu-se [...] em uma das funções básicas dos governos locais e um dos 

principais campos de negociação público-privada”.33 Vale ressaltar que tanto Borja quanto Forn, 

através da Tubsa, foram consultores na elaboração do Plano Estratégico Rio Sempre Rio, sobre o 

qual falaremos a seguir. 

Essa visão, aliada à premissa de que os Estados nacionais teriam perdido a sua 

capacidade de regulação devido à formação de redes planetárias e de mercados funcionando 

como unidade operativa em tempo real, à interdependência crescente das relações internacionais 

e da hipermobilidade adquirida pelo capital – cujos fluxos ignorariam cada vez mais as fronteiras 

político-administrativas34, reforça o papel das cidades como atores políticos, além de ser base 

para a promoção de estratégias de “marketing urbano”. 

 

  

                                                
30 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
31 VAINER in (ARANTES, et al., 2009 p. 77) 
32 Tecnologias Urbanas Barcelona S.A., empresa criada com a finalidade exclusiva de promover o intercâmbio e 
assistência técnica a outras cidades de diferentes países em vias de desenvolvimento. (COMPANS, 2005 p. 22) 
33 BORJA & FORN, 1996, p.33 in VAINER, 2000, p.78; COMPANS, 2005, p.27. 
34 (COMPANS, 2005 p. 45) 



 
 
 
 
 
 

1.2 O PROTAGO�ISMO DAS CIDADES COMO ATORES POLÍTICOS 

Para Castells & Borja (1996, p.155), as grandes cidades devem responder a cinco 

objetivos, quais sejam: 

a. Nova base econômica; 

b. Infra-estrutura urbana; 

c. Qualidade de vida; 

d. Integração social; 

e. Governabilidade. 

Para eles, a resposta a esses objetivos estaria em projetos de cidade cujas construções se 

apoiassem em elementos diferenciados. No contexto europeu, são citadas Birmingham, que se 

dinamizou através do plano estratégico que renovou seu centro urbano, Amsterdã e Lyon que, 

com vastos planos estratégicos, “promoveram mudanças de infra-estrutura e imagem para se 

adequarem às novas demandas da economia global e da competitividade internacional” (grifos 

da autora). Ressaltam ainda que, se não há uma liderança personalizada, a ocorrência de uma 

resposta positiva fica mais difícil, e muitas vezes a figura do prefeito é decisiva – bons exemplos 

seriam Lisboa (prefeito Sampaio) e Barcelona (prefeito Maragall). Argumentam ainda que, em 

todas as cidades, o projeto de transformação urbana é a somatória de três fatores: 

a. A sensação de crise aguda; 

b. A negociação entre os atores urbanos, públicos e privados, e a geração de liderança 

local (política e cívica); 

c. A vontade conjunta e o consenso público para que a cidade dê um salto adiante, tanto 

do ponto de vista físico como econômico, social e cultural. 

Ainda que tardiamente, as cidades da América Latina também vieram a seguir esse 

modelo, e conceitualmente com os mesmos propósitos que as cidades européias citadas. Embora 

Castells & Borja percebam nas cidades latino-americanas problemas de ordem diversa dos das 

cidades européias, como “o crescimento demográfico, a extensão da cidade ‘não-legal’, o peso 

da marginalidade social, o déficit de infra-estrutura moderna e a fraqueza dos governos locais”35, 

percebem também a existência de vantagens dessas cidades em relação às européias, como 

                                                
35 CASTELLS & BORJA, 1996, p. 156 



 
 
 
 
 
 

“menos desemprego, maior dinamismo econômico, flexibilidade das estruturas produtivas, boa 

relação qualidade-custo dos recursos humanos e potencialidade do espaço econômico regional”.36  

“A cidade, entendida não somente como território que concentra um 

importante grupo humano e uma grande diversidade de atividades, mas 

também como um espaço simbiótico (poder político – sociedade civil) e 

simbólico (que integra culturalmente, dá identidade coletiva a seus 

habitantes e tem um valor de marca e de dinâmica com relação ao 

exterior), converte-se num âmbito de respostas possíveis aos propósitos 

econômicos, políticos e culturais de nossa época” (grifo da autora). Essas 

‘respostas’ passariam por soluções integradas (e não setoriais) a 

“problemas de emprego, educação, cultura, moradia, transportes”. 

(CASTELLS, et al., 1996 p. 157) 

Ou seja, não se trata apenas de problemas operacionais, mas também dos campos 

imateriais que compõem uma cidade; “o estabelecimento de compromissos públicos e privados a 

partir das demandas do crescimento econômico e do meio-ambiente” e o estímulo à participação 

política, a facilitação da relação entre administrações e administrados e a promoção da 

organização de grupos sociais. Essa reação das cidades estaria presente nos planos estratégicos, 

que seriam pactuados entre atores públicos e privados. 

A agenda local foi, segundo Compans, extraordinariamente ampliada a partir do 

momento em que a articulação política entre diferentes grupos sociais e governos locais, visando 

à promoção econômica das cidades, marcou, de acordo com Borja e Castells (1997), “o 

renascimento das cidades como ‘protagonistas de nossa época’, e sua emergência como atores 

sociais complexos e multidimensionais”. Compans coloca, ainda, que signos desse protagonismo 

estariam se verificando no mundo todo, embora com formas e ritmos diferenciados. “Nos 

Estados Unidos, ele se manifestou como reação ao neoliberalismo exacerbado dos governos 

Reagan e Bush, quando as ‘cidades’ puseram em marcha projetos estratégicos, combinando 

objetivos de crescimento econômico e desenvolvimento urbano”. Os processos de 

democratização e descentralização do Estado, na década de 1980, teriam promovido a 

valorização do papel das cidades da América Latina. 

                                                
36 CASTELLS & BORJA, 1996, p. 157 



 
 
 
 
 
 
É nesse contexto de crença na decadência da estrutura dos Estados nacionais que o novo 

protagonismo das cidades se faz mais evidente. Citando Harvey (A Condição Pós-Moderna, 

1994), Compans coloca como hipótese explicativa para o crescimento das cidades na nova 

geografia econômica a analogia empresarial onde a capacidade de responder rapidamente às 

oscilações de mercado, ou o “planejamento da volatilidade”, “dependeria em grande parte do 

controle sobre o fluxo de informações e sobre os veículos de propagação do gosto e da cultura 

populares – mídia, imprensa, editoração de livros, publicidade, etc. –, no sentido não só de 

capturar e saber interpretar as novas tendências, como também de induzir ao consumo de novos 

produtos, criando novas necessidades, novos valores comportamentais e estilos de vida”.37 Sob 

essa ótica, onde a efemeridade / descartabilidade de produtos exige das empresas (assim como 

das cidades) a construção de identidades de marca “vinculadas a signos de respeitabilidade, 

prestígio, confiabilidade e inovação”38, as cidades se destacam como grandes detentoras de 

capital simbólico39, “pois é nelas que se concentram as bacias de ‘trabalho imaterial’, onde 

modas, gostos e estilos de vida são permanentemente criados e recriados [...]”.40  

Neste momento, em que as cidades se colocam de maneira mais autônoma em relação ao 

contexto nacional, o marketing urbano se fortalece como ferramenta capaz de promovê-las 

nacional e internacionalmente. Cidades que já possuíssem um capital simbólico (ou uma imagem 

da cidade) positivo e consolidado poderiam, nesse caso, sair na frente na corrida da 

competitividade urbana. 

A promoção de bairros específicos também aparece como alvo de estratégias de 

marketing, demonstrando a força da competitividade intra-urbana na visão empresarial 

emprestada às cidades. Áreas de uma mesma cidade podem vir a competir pela atração de 

turismo e empreendimentos – como podemos ver na estratégia do Plano “As Cidades da Cidade” 

                                                
37 (COMPANS, 2005 p. 42) 
38 Ibid. 
39 BOURDIEU, em O Poder Simbólico (2009). “O capital simbólico – outro nome da distinção – não é outra coisa 
senão o próprio capital [...] quando percebido por um agente dotado de categorias de percepção resultantes da 
incorporação da estrutura da sua distribuição, quer dizer, quando conhecido e reconhecido como algo de óbvio. [...] 
o reconhecimento da legitimidade mais absoluta não é outra coisa senão a apreensão do mundo comum como coisa 
evidente, natural, que resulta da coincidência quase perfeita das estruturas objectivas e das estruturas incorporadas”. 
(p.145) 
40 (COMPANS, 2005 p. 43) 



 
 
 
 
 
 

para a Barra da Tijuca, onde o “produto Barra” aparece como uma das propostas. (PECRJ, 2004 

p.64)  

O desenvolvimento de uma política pública onde a cidade tenha um grau de autonomia e 

desempenhe o papel de liderança promotora não está ao alcance apenas da vontade política 

municipal. Na América Latina de maneira geral, as constituições federais (junto às constituições 

estaduais ou estatutos provinciais / departamentais) limitam a auto-organização e as 

competências locais, além de os recursos públicos locais serem insuficientes.41 Assim, para um 

projeto de cidade autônoma e promotora do seu desenvolvimento, faz-se necessário o 

alinhamento, no caso do Brasil, e especialmente da cidade do Rio de Janeiro, entre as esferas 

governamentais. Sendo o Rio de Janeiro uma ex-capital federal, é notória a dificuldade de 

desembaraçar a trama composta por terrenos e instituições de propriedade e gestão federais, 

estaduais e municipais. 

A herança do Rio de Janeiro, especialmente em sua região central, é povoada por solo 

urbano pertencente desde à Igreja Católica e ainda à Coroa, até a autoridades portuárias federais 

e a instituições que atuam em níveis de governo diversos, fazendo com que o funcionamento das 

operações passe por um caminho burocrático difícil e lento, e que teria na combinação de 

esforços entre os três níveis de governo seu caráter decisivo. Este ponto será discutido em maior 

detalhe ainda neste capítulo. 

De acordo com Castells e Borja (1996, p.159) é também importante observar que “a 

organização política local não pode basear-se [...] na dicotomia executivo / legislativo, numa 

administração centralizada e na separação rígida entre o setor público e o privado. As formas de 

gestão e de contratação devem assegurar a agilidade e a transparência e responder a critérios de 

eficiência econômica e eficácia social, e não de controle político ou burocrático”. Esse é, no caso 

de intervenções urbanas de grande porte, um ponto essencial, pois a parceria da administração 

pública ao setor privado e a instituições não-governamentais poderia conferir a agilidade 

necessária a esses projetos para que fossem executados no tempo de uma administração 

municipal – no caso do Brasil, quatro anos. 

O papel promotor do governo local, ainda sob a “fórmula prescritiva” de Castells & 

Borja, pressupõe quatro níveis de atuação: 

                                                
41 CASTELLS & BORJA, 1996 pp. 158-9 



 
 
 
 
 
 
a. Promoção da cidade para o exterior, “desenvolvendo uma imagem forte e positiva 

apoiada numa oferta de infra-estruturas e de serviços (comunicações, serviços 

econômicos, oferta cultural, segurança etc.) que exerçam a atração de investidores, 

visitantes e usuários [...] e que facilitem suas ‘exportações’ (de bens e serviços, de 

seus profissionais, etc.)”. Não haveria motivos para que essa oferta fosse assumida 

integralmente pelo poder público local, devendo este, no seu papel de promotor, 

“criar as condições que facilitem sua realização por agentes públicos ou privados”; 

b. “Favorecer o acordo com outras administrações públicas e a cooperação público-

privada como meio de realizar [...] a promoção exterior” e também obras e serviços 

que sejam necessários à cidade. “O acordo e a cooperação demandam iniciativa 

política, inovação legal e financeira e consenso entre os cidadãos”. (grifo da autora) 

c. Promoção da cidade para seus próprios cidadãos, dotando-os “de ‘patriotismo cívico’, 

sentido de pertencimento, vontade coletiva de participação, confiança e crença no 

futuro da urbe”.  Essa promoção interna pode se apoiar em obras e serviços visíveis, 

de caráter monumental ou simbólico, destinados à melhoria do espaço público e ao 

bem-estar da população; 

d. Estimular e orientar as energias da população para o bem-estar coletivo e a 

convivência cívica. Emprego, segurança pública, manutenção de equipamentos, 

serviços e espaços públicos estariam entre alguns fatores para atingir esse objetivo. 

Não se consegue alcançá-los através de ações públicas ou de mercado unilaterais.42 

Essa “fórmula” pode ser compreendida como um conjunto de ações para garantir a 

legitimidade do papel do poder público na intenção de alcançar as metas atingidas, interna e 

externamente, garantindo seu apoio junto à comunidade internacional e também à população 

local. Quanto mais forte e legítima for a imagem do governo nesse papel, maior apoio popular 

ele terá nas iniciativas mais inovadoras e arrojadas de seus planos e propostas de parcerias. 

Assim, sob o arcabouço das premissas do planejamento estratégico, é determinante certo 

grau de autonomia municipal para que os objetivos traçados possam ser alcançados com alguma 

eficácia. Entretanto, no caso do Brasil, essa autonomia esbarra na legislação federal e estadual, 

fazendo com que as alianças políticas ganhem um papel preponderante para o sucesso do plano. 

Especialmente, pelas razões já citadas, no caso do Rio de Janeiro. 
                                                

42 CASTELLS & BORJA, 1996 pp.159-160 



 
 
 
 
 
 
Embora a cidade detenha um capital simbólico importante internacionalmente, que 

poderia ser determinante na consolidação de estratégias de marketing urbano, e que é um grande 

ativo do Rio de Janeiro para a atração de projetos em parcerias internacionais, não se sustenta 

por si só. As alianças políticas podem representar, aí, o gargalo ou a solução para os percalços 

naturais do processo da construção urbana. 

 

1.3 O MARKETI�G URBA�O COMO FERRAME�TA DE DIFERE�CIAÇÃO 

“Cidades estão competindo na ‘liga’ regional, nacional, continental ou 

mundial. Cidades pequenas competem na região, ou, às vezes, no país. Rio 

de Janeiro, São Paulo, Cidade do México, Nova York, Paris, Londres, 

todas jogam na ‘liga’ mundial. [...] Cidades estão competindo para atrair 

turistas globais, o investimento global e a classe criativa global. Para 

enfrentar essa competição, as cidades grandes e pequenas investem numa 

identidade coerente e numa política de imagem”. (HEINRICH, 2008 p. 95)  

As “cidades ocasionais” se aproveitam de eventos como “Olimpíadas, Copa do Mundo, 

exposição [...], catástrofe natural, [...] 500 anos de descobrimento [...] do Brasil, ou mesmo um 

show-case como um museu extravagante” para movimentar pessoas e espaços urbanos.43 Arantes 

(2002) coloca que no urbanismo “dito de última geração” a cidade vive à espreita de 

oportunidades de negócios, sendo que o produto à venda, “inédito”, seria a própria cidade. Para 

tanto, seria necessária a adoção de uma política agressiva de marketing e de formação de 

imagem.  

O marketing como estratégia de desenvolvimento econômico de cidades e regiões não é 

uma novidade no mundo. Nos Estados Unidos, data da década de 1930, quando governos 

estaduais divulgavam a oferta de vantagens comparativas relacionadas a um menor custo de 

produção (mão-de-obra e terrenos baratos, incentivos fiscais e financiamento público), buscando 

atrair novas indústrias e investimentos. Durante as décadas de 1970 e 80, o marketing público 

americano começou a se dirigir, também, à manutenção de negócios já existentes, ao 

desenvolvimento do turismo e à promoção das exportações e do investimento estrangeiro. A 

                                                
43 (ARANTES, 2002 p. 59) 



 
 
 
 
 
 

incorporação de técnicas empresariais permitiriam analisar a concorrência e o posicionamento no 

mercado, a segmentação de mercados e de compradores, a fim de desenhar “produtos sob 

medida”para “clientes-alvo” específicos – as cidades, assim, além de oferecer custos 

operacionais competitivos e boa qualidade de vida, precisariam adequar infra-estruturas, recursos 

humanos e arcabouço institucional às necessidades dos clientes. (KOTLER, et al., 1994) in 

(COMPANS, 2005 p. 119) 

A terceira geração do marketing urbano americano, iniciada na década de 1990, teria 

como conceitos básicos noções de “criação de produto” e “nicho de mercado”. Neste caso, as 

cidades, através do planejamento estratégico, utilizando principalmente o método SWOT, 

deveriam descobrir seus pontos fortes e fracos em relação à concorrência, e às oportunidades e 

ameaças dos mercados em que desejavam inserir-se. (COMPANS, 2005 p. 119) 

Em Marketing de Lugares (1994), Kotler, Haider & Rein afirmam que o marketing 

urbano transcende o planejamento estratégico, embora o utilize como técnica de análise 

mercadológica e de definição de “produtos de venda”, e que poderia ser considerado uma 

atividade-meio, uma vez que sua finalidade seria a promoção (ou “venda”) da cidade através de: 

a. Criação e divulgação de uma imagem “de marca” positiva e sólida para a cidade; 

b. Construção e divulgação de grandes atrações turísticas (monumentos, shoppings, 

centros de convenções e de entretenimento, estádios, eventos culturais e esportivos, 

entre outros); 

c. Oferta de infra-estrutura de qualidade (transportes, abastecimento de água, energia, 

escolas, segurança pública, recreação e lazer, restaurantes, hotéis, etc.); 

d. Aprimoramento e divulgação de habilidades e hospitalidade da população. 

(COMPANS, 2005 p. 120) 

 Vainer argumenta que esta talvez seja uma das idéias mais populares entre os 

“neoplanejadores” urbanos: a cidade como uma mercadoria a ser vendida num mercado 

extremamente competitivo, onde outras cidades também estariam à venda.44Assim, o marketing 

urbano seria uma ferramenta determinante no processo de planejamento e gestão de cidades, e 

                                                
44 (VAINER, 2009 p. 78) 



 
 
 
 
 
 

justificaria o “comportamento de muitos prefeitos, que mais parecem vendedores ambulantes que 

dirigentes políticos”.45 

Se, para Kotler, Haider & Rein (1994) apud Vainer (2009), cada cidade deveria elaborar 

um diagnóstico das suas características e dos infinitos mercados aos quais ela poderia ser 

“vendida” e examinar adequadamente o tipo de consumidor virtualmente sensível aos tributos 

locacionais que a cidade oferece, Borja & Forn (1996) acreditam em atributos genéricos que 

deveriam estar presentes em todas as cidades e que são valorizados no ambiente de negócios 

transnacional. Seriam requisitos indispensáveis a proximidade de aeroportos internacionais, 

sistemas de telecomunicações por satélite, hotéis de luxo com segurança adequada, serviços de 

informação e assessoramento para empresários e investidores, espaços para convenções e feiras, 

etc.. Toda uma gama de equipamentos e serviços que facilitariam a internacionalização da cidade 

e a comunicação externa. Vainer acrescenta, ainda, que “não fica difícil entender por que as 

propostas constantes de todos os planos estratégicos, sejam quais forem as cidades, pareçam-se 

tanto umas com as outras: todos devem vender a mesma coisa aos mesmos compradores virtuais 

que têm, invariavelmente, as mesmas necessidades”. (VAINER, 2009 p. 80) 

De acordo com Compans, o discurso metafórico onde a cidade adquire o status de 

“coisa”, materialidade “tangível”, é absorvido no discurso posterior de Borja & Forn (1996) 

sobre a nova agenda da gestão local ante a competição interurbana quando, conforme já citado, 

tergiversam sobre “a mercadotecnia das cidades”. O city marketing é considerado por eles um 

conjunto integrado de políticas destinadas a garantir e impulsionar o crescimento econômico e, 

para tal, promove a implantação de ações como as descritas no parágrafo acima. As políticas 

integrantes das ações de marketing urbano seriam voltadas, então, à competição entre os sistemas 

urbanos. 

Paradoxalmente, as estratégias de marketing urbano podem servir, também, para a 

cooperação interurbana, no caso de haver complementaridade ou compartilhamento de um 

mesmo “produto” entre grupos de cidades, o que facilitaria a definição de “bases comuns 

mínimas para evitar a tentação de ‘vender a cidade’ muito barata”. (BORJA, et al., 1996 p. 34) 

No contexto das ações de marketing urbano, as disciplinas ligadas à forma da cidade 

ganham relevância. Arquitetura, design, design urbano, sinalização e paisagismo são medidas do 
                                                

45 Ibid. 



 
 
 
 
 
 

investimento que as cidades estão dispostas a fazer para consolidar uma imagem competitiva 

junto ao mercado externo, e também para seus habitantes, no intuito de conquistar o almejado 

apoio das classes urbanas aos governos locais em seus projetos de “comercialização” da cidade. 

A visão da cidade como espetáculo, como produto a ser consumido essencialmente por 

um público externo, toma nas ações de city marketing uma forma palpável. A construção de 

grandes equipamentos culturais, museus, óperas, memoriais, equipamentos esportivos, edifícios 

comerciais, torres de telecomunicações, aeroportos, etc. são elementos indispensáveis para a 

construção dessa cidade genérica habitável e desejável para qualquer cidadão do mundo. O 

espaço público de uso comum, o local que recebe o turista, a paisagem urbana deve estar 

pontuada por elementos sensacionais. As cidades buscam ouvir o “oh” dos turistas boquiabertos 

pela nova maravilha arquitetônica, pela nova tecnologia, pela ousadia na forma, pela “surpresa” 

divulgada em folhetos de agências de turismo ou páginas de revistas especializadas. E, nessa 

corrida pelo título de a melhor cidade de todos os tempos da última semana46, a figura do 

arquiteto ganha papel central como o elemento que irá materializar os sonhos urbanos 

monumentais. “Hoje arquiteto vende em matéria de política urbana”47. 

“Considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o 

resultado e o projeto do modo de produção existente. Não é um 

suplemento do mundo real, uma decoração que lhe é acrescentada. É o 

âmago do irrealismo da sociedade real. Sob todas as suas formas 

particulares – informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto 

de divertimentos –, o espetáculo constitui o modelo atual da vida 

dominante na sociedade. É a afirmação onipresente da escolha já feita na 

produção, e o consumo que decorre dessa escolha”. (DEBORD, 1997 pp. 

14-15) 

Na visão de Harvey (1995) apud Compans (2005 p. 123), a mobilização do espetáculo “é 

o traço mais característico do urbanismo pós-moderno, ao mesmo tempo instrumento e símbolo 

de unificação política”.  

                                                
46 Remetendo à banda Titãs, em seu álbum A melhor banda dos últimos tempos da última semana, de 2001. 
47 PORTAS (1992 p.7) in (COMPANS, 2005 p. 123). Para Portas, o planejamento estratégico também viria sendo 
usado como técnica publicitária. 



 
 
 
 
 
 

“Enquanto os espaços públicos revitalizados ou os grandes equipamentos 

coletivos de lazer – como fachadas marítimas, estádios e parques – 

transmitiriam o sentido do efêmero, da publicidade e do prazer transitório 

e compartilhado, os espaços privados dos shopping centers também 

articulariam o espetáculo ao consumo, embora individual, em lugares 

seguros, ao abrigo da violência e da agitação política. A idéia do 

espetáculo estaria presente ainda na monumentalidade dos edifícios 

localizados nas áreas centrais das cidades americanas, simbolizando toda a 

pujança, o poder e a dominação de suas empresas. Se a vida urbana deve 

agora ser apresentada como uma imensa acumulação de espetáculos, 

conclui o autor, não haveria mais lugar para o plano de ordenamento 

territorial, eis que ele sucumbe diante do design urbano”. (COMPANS, 

2005 p. 123) 

Quando o marketing urbano se coloca como uma estratégia fundamental para o 

posicionamento das cidades no circuito internacional, e a arquitetura e demais disciplinas 

relacionadas ao campo do desenho da cidade ganham tanta importância, não posso deixar de 

colocar que sim, a arquitetura é importante, mas não qualquer arquitetura ou qualquer arquiteto 

podem atender à demanda de criar o espetacular, o extraordinário. A cidade contemporânea 

precisa da griffe para agregar capital simbólico à sua iniciativa.  

“É o mesmo mistério do urinol de Duchamp, que se constituiu como 

objeto artístico porque ao mesmo tempo foi marcado por um pintor que lhe 

colocou a assinatura e enviado para um lugar consagrado que, ao recebê-

lo, fez dele um objeto de arte, assim transmutado econômica e 

simbolicamente. A griffe é uma marca que muda não a natureza material, 

mas a natureza social do objeto. [...] De fato, o que está em jogo não é a 

raridade do produto, é a raridade do produtor”. (BOURDIEU, 1984 p. 

204) (tradução da autora) 

As intervenções físicas ganharam centralidade nos discursos do planejamento urbano e 

estratégico e, nesse contexto, a obtenção da aprovação junto às comunidades locais adquire 

importância inconteste. O marketing urbano funcionaria, assim, como uma importante 

ferramenta de legitimação dentro da própria localidade. Os discursos oficiais vêm 



 
 
 
 
 
 

“demonstrando a vontade de envolver os cidadãos nos projetos voltados a reverter situações 

vistas como de crise; sendo, para isso, utilizados poderosos aparatos de comunicação que ‘de 

fato criam para a maioria da população um sentimento de orgulho e de ‘pertencimento’ à 

cidade”. (SÁNCHEZ, 1999 in FERNANDES, 2004 p.59) Ainda de acordo com Sánchez, as 

imagens veiculadas na mídia não esconderiam a materialidade da cidade, mas a deformariam. O 

almejado consenso viria através da “fixação de imagens-síntese”, obtida através da repetição de 

idéias. Esse mecanismo direcionaria a população a formas de apropriação dos espaços e à 

reprodução de esperados traços culturais do “espírito do lugar” e, consequentemente, formaria 

uma imagem seletivamente organizada da realidade. 

A aprovação popular pode, assim, promover o sucesso ou o fracasso das estratégias 

econômico-territoriais propostas pelos governos locais nas ações de marketing urbano. Sabendo-

se que apenas uma parcela da população participaria diretamente dos benefícios dos projetos, é 

importante passar a idéia de que os benefícios seriam usufruídos pela sociedade como um todo, 

uma vez que os custos da execução dos grandes projetos urbanos seriam divididos por todos. 

Desta maneira, a comunicação social e a produção de imagens têm sido de extrema importância 

em projetos de intervenção urbana de cunho estratégico. Determinadas medidas, potenciais 

geradoras de conflito, vêm se convertendo no “patriotismo da cidade” a partir do acionamento de 

imagens presentes no imaginário coletivo. (FERNANDES, 2004 p. 60) 

Ledo, González e Iglesias (2010) propõem um quadro para mostrar a evolução política do 

planejamento ao marketing urbano: 

  



 
 
 
 
 
 

Tabela 01 . Evolução das Políticas Urbanas 
 I�DUSTRIAL PÓS-I�DUSTRIAL GLOBALIZAÇÃO 
ATIVIDADES 
MOTRIZES 

- Industrial terciário 
comercial 

- Terciário avançado 
- Sistema financeiro 
- Comunicações 

- Nova economia 
- Tempo livre 
- Cultura 
- Formação 
- Saúde 
-Empresas globais 

FORMA URBA�A - Áreas 
metropolitanas com 
gravitação central 

- Rede urbana 
dispersa 

- Rede urbana 
policêntrica 

POLÍTICA URBA�A - Equidade 
(zoneamento, 
desequilíbrios, 
segregação, 
sociedade do bem-
estar) 

- Mercado (gestão 
público-privada, 
direcionamento, 
competitividade) 

- Qualidade urbana 
- Atratividade 
- Internacionalização 

PLA�IFICAÇÃO - Planos urbanísticos - Planejamento 
estratégico 

- Marketing urbano 

GOVER�ABILIDADE - Tecnoestrutura 
pública 

- Associacionismo 
púbico 

- Controle cidadão 
- Participação social 

 

A partir dessas considerações analisaremos, nas próximas seções, os planos estratégicos 

para a cidade do Rio de Janeiro : Rio Sempre Rio, de 1995, e As Cidades da Cidade, de 2004. 

 

1.4 RIO SEMPRE RIO: O PRIMEIRO PLA�O ESTRATÉGICO DA ERA CESAR 

MAIA 

O primeiro Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro, denominado Rio Sempre Rio, 

foi lançado em 1995 (PECRJ 1995), trazendo uma visão de administração pública 

essencialmente inspirada no modelo catalão e contando, para isso, com a consultoria e orientação 

da empresa Tubsa (Tecnologies Urbanes Barcelona S.A.), representada pelas figuras de Jordi 

Borja, Javier Creus, Manuel de Forn y Foxá e Maria Garcia. A contratação da referida 

consultoria já permitia supor, assim, a direção a ser seguida pelo plano, e sua nítida influência 

pelo caso de Barcelona.  

“Tal como o governo britânico se sentiu atraído pelo modelo de gestão 

urbana empresarial norte-americana [...], o governo César Maia se sentiu 



 
 
 
 
 
 

atraído pela experiência aparentemente bem-sucedida de reestruturação 

urbana e econômica da cidade de Barcelona, alavancada a partir dos Jogos 

Olímpicos [...] de 1992. Seu esforço será o de adaptar a experiência catalã 

– de formação de parcerias com grupos privados, de elaboração do plano 

estratégico, de promoção de grandes projetos urbanos e grandes eventos 

culturais e esportivos internacionais, especialmente os Jogos Olímpicos – à 

cidade do Rio de Janeiro, visando alcançar processo similar de 

dinamização econômica”. (COMPANS, 2005 p. 184) 

A estruturação do Plano aconteceu a partir de um seminário ocorrido ainda nos primeiros 

meses da gestão de Maia (em maio de 1993), intitulado “Rio-Barcelona: Estratégias Urbanas”, e 

que contou com a participação do prefeito, do vice-prefeito, de secretários e técnicos da 

administração municipal, além de vereadores e representantes da sociedade civil. Neste 

seminário os convidados catalães proferiram palestras sobre as estratégias adotadas pelo 

Ayuntamento de Barcelona “para empreender a suposta revitalização da cidade” (COMPANS, 

2005 p. 191). O plano estratégico foi apresentado como a “grande ferramenta” que teria 

permitido a reestruturação econômica e urbanística da capital da Catalunha e que, segundo Forn 

(1993, p.6), havia se convertido “no elemento central de consenso na definição das ações para 

assegurar as transformações da cidade”. Para Forn (1993, p.7), o que diferenciaria a metodologia 

catalã daquela adotada por cidades dos Estados Unidos seria a previsão de uma “participação 

ativa dos agentes tanto na elaboração e definição de estratégias como no compromisso, 

financiamento e execução das ações” (COMPANS, 2005 p. 191). Tais agentes, no caso de 

Barcelona, eram configurados por: Comitê Executivo (órgão diretor e mantenedor do Plano), 

Conselho Geral (órgão deliberativo com representação de 193 instituições) e Comissões 

Técnicas, com 520 dirigentes de empresas e de entidades públicas ou privadas. 

Para os consultores catalães, esse método de planejamento gerava um “projeto de cidade” 

com uma agenda de ações e intervenções físicas capaz de orientar a ação do governo, facilitar a 

captação de investimentos e a adesão do setor empresarial através de parcerias público-privadas 

para ações específicas, além de “construir um consenso político em torno dessa agenda” 

(COMPANS, 2005 pp. 191-2). 

No Rio de Janeiro foi firmado um convênio entre a Prefeitura, a Associação Comercial do 

Rio de Janeiro (ACRJ) e a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) em novembro de 



 
 
 
 
 
 

1993 para a execução do Plano, que seria financiado por um Consórcio Mantenedor constituído 

por um total de 51 empresas e associações empresariais: shopping-centers, construtoras, 

indústrias, associações de classe, empresas de alimentação, bancos, seguradoras, empresas de 

telecomunicações, um grupo hoteleiro, um supermercado, um jornal, uma empresa pública e uma 

empresa aérea (PECRJ 1995, p.129)48. A consultoria foi presidida por Jordi Borja (COMPANS, 

2005 pp. 192-3).  

A composição fundamentalmente empresarial do Conselho Diretor e do Conselho da 

Cidade demonstra a relevância do viés econômico na estruturação do Plano Rio Sempre Rio. O 

Conselho Diretor, presidido pelo então secretário municipal de Urbanismo, Luiz Paulo Conde, 

unia empresários e associações empresariais de diversos setores, representantes do setor público, 

academias, um cineasta e um representante do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Já o Conselho 

da Cidade, presidido pelo próprio Prefeito, unia representantes de 301 instituições, sendo a maior 

parte constituída também por empresas e associações comerciais, instituições públicas e 

prestadoras de serviços públicos recém-privatizadas e associações de classes, universidades e 

ONGs, além de sete associações comunitárias, dezesseis entidades sindicais, cinco associações 

religiosas e oito personalidades da sociedade local (COMPANS, 2005 pp. 192-5) e (PECRJ, 

1995 pp.129-34).  

A orientação catalã viria a “favorecer que os setores mais fortes e dinâmicos sejam os 

promotores do relançamento da cidade” (BORJA, 1990 p. 658 apud COMPANS, 2005 p.195), e 

a ampla participação popular, bem como a representação efetiva das comunidades cariocas se 

                                                
48 Composição do Consórcio Mantenedor do Plano Rio Sempre Rio: A.C. Lobato Engenharia; Assoc. Comercial do 
Rio de Janeiro/ACRJ; Administradora Shopping Nova América; Associação de Hotéis e Turismo/AHT; American 
Bank Note Company Gráfica e Serviços; Banco Boavista; Banco Bozano Simonsen; Banco Bradesco; Banco do 
Brasil; Banco Icatu; Barrashopping/Renasce/Rede Nacional de Shopping Centers; Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro; Bozano Simonsen Centros Comerciais; Bradesco Seguros; Brascan Imobiliária; Brazilian Food; Carioca 
Christiani-Nielsen Engenharia; Carvalho Hosken Engenharia e Construções; Casa Shopping/Markon 
Empreendimentos Imobiliários; Casas Sendas Comércio e Indústria S.A.; Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga; 
Construtora Norberto Odebrecht; Cia. de Cimento Portland Paraíso; Cia. Siderúrgica Nacional; Cia. Vale do Rio 
Doce; Embratel; Encol S.A. Engenharia Comércio e Indústria; Erco Engenharia S.A.; Firjan/Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro; Gafisa Imobiliária S.A.; Golden Cross Assistência Int. de Saúde; Hotéis 
Othon; Ilha Plaza/Ecig Empreendimentos Comerciais Ilha do Governador; Iplanrio/Empresa Municipal de 
Informática e Planejamento S.A.; Lafonte Empresa de Shopping Centers; Madureira Shopping/Combracenter 
Shopping Centers; McDonald’s/Realco Comércio de Alimentos; Norte Shopping/Center Norte Empreendimentos e 
Participações; O Globo/Empresa Jornalística Brasileira; Pena Branca Fast Food; Petrobrás Distribuidora/BR; Rio 
Design Center/Servenpla/Sociedade de Empreendimentos Imobiliários e Participações; Rio Sul 
Shopping/Combrascan Shopping Centers; São Conrado Fashion Mall; Setransparj/Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Município do Rio de Janeiro; Smithkline Beecham Laboratórios; Sul América 
Terrestres, Marítimos e Acidentes Cia. de Seguros; Texaco Brasil S.A. Produtos de Petróleo; Unisys Eletrônica; 
Varig / Viação Aérea Rio-Grandense; Via Parque Shopping S.A.. 



 
 
 
 
 
 

deram de maneira pouco expressiva, dada a limitação de sua representação. As ações de 

internacionalização e marketing urbano apareciam também com grande força no Plano Rio 

Sempre Rio. 

O Plano se inicia com a “Mensagem dos Promotores”, que se coloca no parágrafo de 

abertura como um “trabalho coletivo da cidade em busca de sua nova identidade e de seu futuro” 

(PECRJ, 1995 p.7). 

“A participação institucional e cidadã, sem precedentes em cidades com as 

dimensões e os problemas do Rio de Janeiro, permitiu a elaboração de um 

plano que abrange os anseios de toda a sociedade. 'ão é um plano de 

governo, mas de toda uma cidade que quer ser acolhedora, participativa, 

competitiva, integrada interna e externamente e que quer dar ao carioca 

acesso e oportunidades para uma vida melhor, ou seja, uma cidade de 

atratividade regional, nacional e internacional (PECRJ, 1995 pp.7-8 – grifo 

da autora)”. 

A “Mensagem do Conselho Diretor” ressaltava a competição entre as cidades, afirmando 

que “a globalização da economia cria novos desafios às cidades no seu processo de 

desenvolvimento, alterando as condições de atratividade de recursos de capital, de investimentos 

e de talentos. No mundo atual, a cidade tem que ser competitiva (PECRJ, 1995 pp.9-10)”. 

A dimensão da participação popular também foi apontada pelo Conselho Diretor, que 

dizia haver a necessidade de contar com “a máxima representação da cidadania para desenhar 

um Plano de participação, consenso e compromisso” e a “vontade expressa de abrir um diálogo 

com os cidadãos e com as instituições que os representam”. Este conselho enfatizava também o 

fato de o plano estratégico não ser um plano de governo ou diretrizes impostas, e sim 

“estratégias assumidas, programas de consenso, ações com objetivo, definindo necessidades 

expressas e consensuais”, mostrando a intenção de “tornar o Rio de Janeiro a cidade que os 

cariocas desejam”. Novamente, aparece como objetivo uma cidade “acolhedora, participativa, 

competitiva, integrada interna e externamente, com acesso e oportunidades para a melhoria de 

vida de seus cidadãos, tornando-se um pólo de atratividade regional, nacional e internacional 

(ibidem, pp.10-11)”. 



 
 
 
 
 
 
É notório nas duas mensagens o anseio por sinalizar uma ampla participação popular, 

bem como a importância da internacionalização da cidade, que viria a ser atingida através da 

amplificação da ferramenta do marketing urbano. 

A composição dos conselhos (diretor e da cidade) essencialmente por representantes dos 

setores empresarial e público deixa, entretanto, dúvidas quanto à real expressividade da 

participação da comunidade. De acordo com Vainer (2009 p. 106), a presença popular no 

Conselho Diretor pareceu ficar restrita a “um [...] representante da XVI Região Administrativa 

(Rocinha)”. 

 

Estrutura organizacional da fase de elaboração do plano 

 

 

Figura 1: Estrutura organizacional da fase de elaboração do plano 
Fonte: PECRJ, 1995 p.118 

 

Compans (2005 pp. 193-5) ressalta que “a composição dos órgãos máximos de 

deliberação na estrutura organizacional do Plano [...] refletiu a adoção de critérios de 

‘relevância’ predominantemente econômicos na escolha de seus integrantes”, e que dentre os 25 

membros representativos da pluralidade econômica e social da cidade no Conselho Diretor, não 

havia representantes de associações comunitárias ou entidades sindicais de trabalhadores. 



 
 
 
 
 
 

Compans considera ainda que o Conselho da Cidade, “órgão máximo de participação 

institucional e cidadã (PECRJ, 1995 p.118)

trabalho realizado pela equipe técnica. 

de fato, “cerimônias oficiais com a presença de autoridades”

de outubro de 1994, data da constitu

1995, para “aprovação do Diagnóstico da Cidade, do Objetivo Central do Plano e das Linhas 

Estratégicas”; e em 11 de setembro de 1995, “para aprovação do Relatório Final do Plano 

Estratégico”. O Plano esclarece que 

documentos de trabalho a seus membros, individualmente, e que suas observações ou 

contribuições foram consolidadas e incorporadas aos resultados finais das etapas de trabalho 

[pela equipe técnica] (PECRJ, 1995 pp.118

O Plano foi desenvolvido 

Figura 2: Fases do Plano Estratégico “Rio Sempre Rio”
Fonte: PECRJ, 1995 p.121 

  

Fase 2: Diagnóstico 

Fase 3: Análise de propostas por linha estratégica   

Fase 4: Organização de estratégias, objetivos, ações e projetos 

Implantação e acompanhamento do Plano

Compans considera ainda que o Conselho da Cidade, “órgão máximo de participação 

(PECRJ, 1995 p.118)”, teve como principal função a homologação do 

trabalho realizado pela equipe técnica. Para ela, as três reuniões do Conselho da Cidade foram, 

de fato, “cerimônias oficiais com a presença de autoridades”. Estas reuniões aconteceram em 31 

de outubro de 1994, data da constituição formal do Conselho da Cidade; em 20 de janeiro de 

1995, para “aprovação do Diagnóstico da Cidade, do Objetivo Central do Plano e das Linhas 

Estratégicas”; e em 11 de setembro de 1995, “para aprovação do Relatório Final do Plano 

sclarece que o Conselho da Cidade foi consultado através do envio de 

documentos de trabalho a seus membros, individualmente, e que suas observações ou 

contribuições foram consolidadas e incorporadas aos resultados finais das etapas de trabalho 

técnica] (PECRJ, 1995 pp.118-9). 

 em quatro fases, a saber: 

: Fases do Plano Estratégico “Rio Sempre Rio” 

Decisão 

Fase 1: Organização 

Fase 2: Diagnóstico → Objetivo central e linhas estratégicas

Fase 3: Análise de propostas por linha estratégica   

Fase 4: Organização de estratégias, objetivos, ações e projetos → Redação do Plano

Implantação e acompanhamento do Plano

Compans considera ainda que o Conselho da Cidade, “órgão máximo de participação 

ipal função a homologação do 

do Conselho da Cidade foram, 

Estas reuniões aconteceram em 31 

ição formal do Conselho da Cidade; em 20 de janeiro de 

1995, para “aprovação do Diagnóstico da Cidade, do Objetivo Central do Plano e das Linhas 

Estratégicas”; e em 11 de setembro de 1995, “para aprovação do Relatório Final do Plano 

o Conselho da Cidade foi consultado através do envio de 

documentos de trabalho a seus membros, individualmente, e que suas observações ou 

contribuições foram consolidadas e incorporadas aos resultados finais das etapas de trabalho 

 

Redação do Plano



 
 
 
 
 
 

a. Fase 1: Organização da cooperação público-privada, de dezembro de 1993 a julho de 

1994: 

Segundo o Relatório do Plano, consistiu na busca de compreensão da cidade, 

descartando-se recortes setoriais e optando pelo enfoque em temas críticos compreensivos que 

abrangessem seu passado, as condições da época e as possibilidades futuras. O conhecimento 

adquirido através desta abordagem seria convertido, praticamente, na elaboração de um 

diagnóstico da cidade e na “busca de ações de consenso nas fases subseqüentes” (PECRJ, 1995 

p.120).  

Pelo enunciado, pode-se constatar a intenção de fortalecer a característica inclusiva do 

Plano, no sentido de pensar a cidade como um organismo integrado e interdependente. Esta fase 

combinou as análises “de gabinete” com estudos de fontes e informações secundárias, entrevistas 

e a participação do Comitê Executivo em fóruns de debates promovidos pelo Plano Estratégico 

ou por organizações da sociedade civil. Além dessas ações, foram consolidados os “instrumentos 

legais e de negociação que viabilizariam a cooperação público-privada” e “desenvolveram-se os 

trabalhos de composição do Conselho Diretor e do Conselho da Cidade” (ibidem).   

 

b. Fase 2: Diagnóstico, de agosto a dezembro de 1994 

Com as informações coletadas na fase anterior, chegou-se à conclusão de que “a Cidade 

possuía uma percepção difusa de si mesma” e que, apesar de ser “objeto de amor e paixão”, os 

cidadãos “não tinham idéia precisa do que desejavam como ‘modelo’ de espaço urbano” 

(PECRJ, 1995 p.121). 

Ora, este fato não chega a ser surpreendente dada a diversidade urbana, racial, de crenças, 

ocupações, atividades, e tantos outros fatores quantos possamos enumerar. A cidade do carnaval, 

do samba, da bossa-nova, da praia, da montanha, da mata, da favela, da cobertura, da laje, do 

Centro, da Barra, de Madureira, de Copacabana, de Ipanema: o Rio de Janeiro é um só e é 

muitos, e esse pode ser considerado um dos principais fatores que o tornam uma cidade tão 

singular. 

São tantas imagens da cidade sobrepostas em seus anos de ocupação, tantas formas 

urbanas que compõem o Rio de Janeiro metrópole, que estranho seria se a Fase 1 da elaboração 



 
 
 
 
 
 

do Plano  chegasse a uma visão única da cidade, ou a um “modelo” de espaço urbano comum a 

todos os envolvidos. 

Os “Temas Críticos da Cidade” selecionados para a elaboração do Diagnóstico foram: (1) 

atratividade e competitividade; (2) emprego; (3) qualidade de vida; (4) dinâmica urbana; e (5) 

imagem e cidadania. Foram constituídos cinco grupos de trabalho para aprofundar cada um dos 

temas, gerando relatórios que vieram a resultar no Diagnóstico e na extração do Objetivo Central 

do Plano, qual seja: 

“Tornar o Rio de Janeiro uma metrópole com crescente qualidade de vida, 

socialmente integrada, respeitosa da coisa pública e que confirme sua 

vocação para a cultura e a alegria de viver. Uma metrópole empreendedora 

e competitiva, com capacidade para ser um centro de pensamento, de 

geração de negócios para o país e a sua conexão privilegiada com o 

exterior” (PECRJ, 1995 p.122). 

 

Como linhas estratégicas do Objetivo Central foram enumeradas: 

(1) Qualidade de vida – Ênfase na mobilidade, na violência urbana e no desempenho das redes 

de serviços públicos. Previa o reconhecimento das diferenças populacionais e a preocupação 

com grupos de maior fragilidade; 

(2) Vertebração da cidade – Visando ao fortalecimento do “Centro do Rio de Janeiro e suas 

centralidades, reforçando a identidade dos bairros – espaço primário de integração social – 

enquanto conjunto vertebrado, harmonioso e equilibrado49”; 

(3) Integração social – Afirmação da cidadania através do reconhecimento das obrigações para 

com a Cidade e da convivência urbana; 

(4) Infra-estruturas críticas – Acessibilidade e logística nos transportes, desenvolvimento de 

infra-estruturas e serviços de comunicação, comércio interno e externo; 

                                                
49 Embora haja uma clara motivação dos executores do Plano em fazer com que o mesmo fosse o promotor de uma 
integração intra-urbana e dos cidadãos, a linha estratégica “Vertebração da cidade” permite interpretar que, ao 
“reforçar a identidade dos bairros”, poderia estar sendo criada uma linha de ruptura nesse objetivo. O programa Rio 
Cidade, já em fase avançada quando do lançamento do Plano Rio Sempre Rio, tinha como meta “restituir aos 
cidadãos o direito à cidade, integrando objetivos sociais, econômicos e culturais” (IPLANRIO, 1996 p. 24) e 
constituiu uma das principais expressões desta linha estratégica. A intenção de fazer intervenções que pudessem 
gerar efeitos multiplicadores e atingir, assim, todo o tecido urbano (p. 25), ia ao encontro do ideal catalão da criação 
de uma “metástase urbana” a partir de projetos específicos. Assim, o discurso da unidade e de “plantar paradigmas” 
via-se fragmentado através de muitas soluções para uma mesma cidade – como dito no livro Rio Cidade: o 

Urbanismo de Volta às Ruas, “soluções diferenciadas para problemas, em geral, comuns a todos os bairros” (p.25). 



 
 
 
 
 
 

(5) Desenvolvimento da base produtiva – Desenvolvimento de indústrias urbanas e serviços 

avançados, consolidar os setores industriais já existentes na cidade / entorno; 

(6) Desenvolvimento das vocações específicas da cidade – Foco nas atividades de cultura, lazer, 

esporte e turismo50; 

(7) Emprego (criação de postos de trabalho; formação e aperfeiçoamento de recursos humanos; 

concentração de esforços nos jovens). 

O Conselho da Cidade aprovou o Diagnóstico, o Objetivo Central e as Linhas 

Estratégicas na reunião de 20 de janeiro de 1995 (PECRJ, 1995 pp. 121-23). 

 

c. Fase 3: Análise de propostas, de fevereiro a junho de 1995 

Os projetos e propostas para a cidade foram analisados por 14 grupos de trabalho: (1) 

mobilidade interna; (2) rede de serviços públicos; (3) segurança e violência; (4) meio-ambiente; 

(5) acessibilidade (transporte de cargas); (6) telecomunicações; (7) sistema produtivo e seus 

apoios; (8) organização do espaço: vertebração e centralidade; (9) integração social; (10) direitos 

e obrigações do cidadão; (11) esporte; (12) turismo; (13) cultura e lazer; (14) emprego. A 

“equipe interna” do Plano e os consultores começaram a organização e redação do Plano Rio 

Sempre Rio após priorização final das propostas pelo Conselho da Cidade (PECRJ, 1995 pp. 

123-24). 

 

d. Fase 4: Plano estratégico, de julho a setembro de 1995 

O Relatório Final do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro: Rio Sempre Rio foi 
homologado solenemente pelo Conselho da Cidade em 11 de setembro de 1995, quando se deu 
por encerrado seu período de elaboração. A partir daí seria iniciada a etapa de implementação 
(PECRJ, 1995 pp. 124-25).  

                                                
50 Mais uma vez, a influência catalã nos objetivos estratégicos da cidade do Rio no intuito de tornar-se global e 
competitiva internacionalmente faz-se presente. A vocação da cidade, traduzida em eventos esportivos e culturais, 
remete ao projeto dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, que viria a ser “importado” para o Rio na candidatura 
aos Jogos Olímpicos de 2004 – o que também desenvolveria o potencial turístico da cidade. 



 
 
 
 
 
 

1.4.1. CO�SIDERAÇÕES 

 

Os promotores do Plano Estratégico sublinhavam a escolha das ações e projetos segundo 

critérios de “prioridade estratégica”. Entretanto, como afirma Compans (2005 p. 202), muitos 

dos objetivos fixados já se encontravam em andamento antes mesmo do início dos trabalhos do 

Plano, como é o caso “do projeto Rio-Cidade, do programa Favela-Bairro, do projeto do 

Teleporto, dos projetos de revitalização da área portuária e da área do Estácio / Cidade Nova, do 

World Trade Center, do Parque Tecnológico do Fundão, e de tantos outros que constavam do 

plano de governo do [então] prefeito César Maia”. 

Aliado ao fato de o relatório final do plano ter sido homologado em setembro de 1995 – 

próximo ao final do penúltimo ano de Maia como prefeito – este dado contribui para a 

ponderação sobre os limites entre o que seriam novas estratégias cujas implementações se 

iniciariam no último trimestre de 1995, e o que seriam projetos e programas já em andamento, 

constantes do plano de governo de Maia, e que estariam sendo legitimados por sua inclusão 

como metas na redação final do Rio Sempre Rio. 

Há muitas semelhanças entre os planos do Rio e de Barcelona, tanto nos objetivos 

centrais como nas linhas estratégicas adotadas. Apesar da afirmação de que tais linhas haviam 

sido definidas a partir do diagnóstico, a “busca pragmática pela reprodução de uma experiência 

bem-sucedida” (COMPANS, 2005 pp. 199-200) faz-se notar em diversos pontos, como veremos 

no quadro a seguir – que enumera apenas algumas dessas similaridades. 

  



 
 
 
 
 
 

Tabela 02 . Similaridades entre os planos estratégicos do Rio de Janeiro e de Barcelona51 
PLA�O RIO SEMPRE RIO  PLA�O BARCELO#A 2000 
Linhas Estratégicas Objetivos Estratégias / Objetivos 
Rio Acolhedor 
Melhorar a relação da cidade 
com o seu entorno... 

Melhorar o relacionamento 
cidadão – meio-ambiente / 
Qualificar e fortalecer a vida 
nos bairros e melhorar a 
qualidade dos espaços 
públicos 

Melhoria do meio-ambiente 
 

Rio Integrado 
Melhorar a vertebração da 
cidade e o equilíbrio territorial 

Novas centralidades e a 
revitalização do Centro / 
Normalização urbana / 
Mobilidade interna 

Vertebração do entorno 
metropolitano / Equilibrar o 
território metropolitano 

Portas do Rio 
Tornar a cidade centro 
articulador da região 
metropolitana e eixo 
vertebrador da região Sudeste 

Acessibilidade / Mercadorias / 
Telecomunicações 

Inserir Barcelona na rede de 
eurocidades e aglomerações 
metropolitanas em todo o 
mundo / Melhorar a 
acessibilidade externa / Criar 
infra-estrutura de informação 
e telecomunicação 

Rio Competitivo 
Recuperar a competitividade 
do Rio no contexto da 
economia globalizada 

Melhoria das infra-estruturas e 
serviços / Melhoria e 
desenvolvimento do tecido 
produtivo 

Potencialização industrial e de 
serviços avançados às 
empresas / Criação de infra-
estruturas de suporte / Facilitar 
acesso a novas tecnologias / 
Promoção de setores 

Rio 2004, pólo regional, 
nacional e internacional 
Tornar a cidade um opólo de 
atividade cultural, esportiva e 
de eventos 

Centro do Rio como mercado 
cultural / Cidade esportiva / 
Marketing da cidade / Turismo 
e eventos 

Prioridade para as infra-
estruturas culturais / 
Consolidar projeção 
internacional / Promover 
Barcelona como mercado de 
arte e vanguarda cultural 

 

As propostas mais inovadoras do Plano Rio Sempre Rio, contidas na estratégia “Rio 

2004, pólo regional, nacional e internacional”, remetem à influência de Barcelona não só pela 

proposição da candidatura da cidade a sede dos Jogos Olímpicos de 2004, mas também pela 

incorporação do discurso do marketing urbano e “da ‘espetacularização’ mercadológica das 

manifestações culturais e esportivas” (COMPANS, 2005 p. 204). 

Como veremos no capítulo a seguir, essa estratégia já definiria as bases para justificar a 

vinda de um equipamento cultural de grande porte e de grande visibilidade internacional, como 

                                                
51 Dados extraídos de COMPANS, 2005 p.200 



 
 
 
 
 
 

seria o caso do Museu Guggenheim no Porto – caso seu projeto tivesse vindo a ser implantado 

no Píer Mauá.  

 

1.5 AS CIDADES DA CIDADE: O SEGU�DO PLA�O ESTRATÉGICO DA ERA 

CESAR MAIA 

 

O segundo plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, “As Cidades da Cidade”, foi 

publicado em 2004 e inicia-se com uma mensagem do prefeito, sendo apresentado como “um 

desdobramento inovador do Plano Estratégico anterior [Rio Sempre Rio] (PECRJ, 2004 p.8)”. 

Ao contrário do plano anterior, que pretendia unir a cidade em um “modelo consensual” e se 

estabelecer como um “marco de referência, globalizador, [...] no sentido de avançar numa 

mesma direção (PECRJ, 1995 p.18)”, este novo plano tem seu foco nas “identidades, vocações e 

potencialidades das regiões (PECRJ, 2004 p.8)”, e situa a diversidade como a maior riqueza da 

metrópole carioca. 

O prefeito coloca, ainda, o caráter pioneiro da cidade, a primeira do hemisfério sul a 

realizar um plano estratégico – definido por ele como “um pacto consensual entre governo 

municipal, iniciativa privada e cidadãos que utiliza modernas técnicas de planejamento 

estratégico urbano como instrumentos para a construção do futuro (PECRJ, 2004 p.8)”. 

Ao ressaltar as diferenças históricas, culturais, sociais e econômicas entre as regiões da 

cidade, Maia desloca o foco da busca de uma nova identidade visando ao fortalecimento da 

cidade e sua inserção competitiva no cenário mundial (linha mestra do plano Rio Sempre Rio) 

para as possibilidades de novos caminhos para cada uma das 12 regiões identificadas como alvo 

dos estudos dos grupos de trabalho, e a articulação entre elas. Cada região conta, assim, com um 

objetivo central específico, e um plano estratégico próprio (PECRJ, 2004 p.9). 

A mensagem da diretora executiva do plano estratégico, Cecília Maria Neder Castro, 

apresenta a diferente orientação na estruturação do plano: no lugar dos Conselhos Diretor e da 

Cidade, uma diretora executiva; um documento pautado na elaboração de planos por regiões, 

com foco endógeno, aproveitando o acervo de conhecimento que a equipe técnica – formada 

com servidores dos quadros municipais – já possuía, e estabelecendo parcerias com 



 
 
 
 
 
 

universidades (PECRJ, 2004 p.11). Assim,

diagramação, informática, apoio etc.

→ Diretoria executiva; 

→ Assessoria executiva; 

→ Assessoria (composta por três assessores

→ Equipe técnica (composta por vinte técnicos da prefeitura

→ Coordenadores dos planos regionais

também integrantes da equipe técnica)

→ Subprefeituras (doze). 

As doze regiões analisadas foram:

Região Campo Grande; (4) Região Centro;

Governador; (7) Região Irajá; (8) 

Tijuca / Vila Isabel; (11) Região Zona Norte

Figura 3: Mapa das regiões do Plano Estratégico 
Fonte: PECRJ, 2004 p.37 

 
 
Cada uma das regiões analisadas contou 

local, uma comissão regional com grupos de trabalho e representação de entidades 

comerciais, associações de moradores, escolas e universidades, empresas públicas e privadas, 

universidades (PECRJ, 2004 p.11). Assim, a equipe de trabalho – além d

diagramação, informática, apoio etc. – foi constituída por: 

composta por três assessores); 

composta por vinte técnicos da prefeitura); 

Coordenadores dos planos regionais (dez coordenadores para doze regiões, sendo todos 

também integrantes da equipe técnica); 

As doze regiões analisadas foram: (1) Região Bangu; (2) Região Barra da Tijuca;

Região Centro; (5) Região Grande Méier; (6) 

(8) Região Jacarepaguá; (9) Região Leopoldina;

Região Zona Norte e (12) Região Zona Sul. 

: Mapa das regiões do Plano Estratégico “As Cidades da Cidade” 

Cada uma das regiões analisadas contou com um estudioso (ou grupo de estudiosos)

, uma comissão regional com grupos de trabalho e representação de entidades 

comerciais, associações de moradores, escolas e universidades, empresas públicas e privadas, 

além das funções de 

(dez coordenadores para doze regiões, sendo todos 

Região Barra da Tijuca; (3) 

(6) Região Ilha do 

Leopoldina; (10) Região 

 

com um estudioso (ou grupo de estudiosos) do 

, uma comissão regional com grupos de trabalho e representação de entidades – associações 

comerciais, associações de moradores, escolas e universidades, empresas públicas e privadas, 



 
 
 
 
 
 

grupos religiosos, empresas de transportes, setor hoteleiro, shopping-centers, secretarias e 

subprefeituras da administração municipal, entre outras. 

Os paradigmas adotados para a elaboração deste plano foram “o foco no cidadão e na 

região; as soluções consensuais; a diversidade da cidade; a articulação de planos regionais e as 

possibilidades de desenvolvimento a partir das potencialidades locais (PECRJ, 2004 p.11)”. 

Além da presença dos “estudiosos” responsáveis por cada uma das regiões nas comissões 

regionais, a adoção de conceituação baseada em grandes nomes das teorias urbanas das décadas 

de 1960/70, como Jane Jacobs e Kevin Lynch, demonstra o caráter mais acadêmico dado a este 

“As Cidades da Cidade”. São linhas de pensamento que tratam a cidade como o local do 

encontro, que dão um papel preponderante para a qualidade da vida urbana e à atribuição de 

significado ao lugar, que tratam a cidade como um ser vivo. 

Ao invés de um modelo consensual de cidade, este plano buscava “um modelo próprio 

para cada região” baseado na história e na cultura locais. 

“Detalhar regionalmente a cidade e formular planos estratégicos distintos 

constituiu-se em um enorme desafio técnico e logístico. [...] As grandes 

cidades, mesmo as formadas por imensas áreas heterogêneas, ainda são 

geralmente percebidas como um todo, e não como uma ‘soma de partes’ 

(PECRJ, 2004 p.14)”. 

Participaram da elaboração do plano aproximadamente 4500 pessoas em 85 reuniões 

(organizadas pela equipe central do plano e pelos subprefeitos) nas regiões. Estabeleceu-se um 

objetivo central para cada região, foram formuladas 68 estratégias e geradas 1151 propostas. 

Instituições de pesquisa, universidades e centros de excelência foram chamados para trabalhar 

em parceria com o corpo técnico na formatação e na implantação das propostas. A idéia era 

“garantir a continuidade do processo de transformação da cidade, independentemente de 

mudanças administrativas, implantando métodos permanentes e democráticos de interação com 

seus cidadãos (PECRJ, 2004 pp.14-15)”. 

Nesse sentido, o plano As Cidades da Cidade parece ter garantido uma participação 

popular realmente mais efetiva do que o plano Rio Sempre Rio. No lugar do modelo de 

contratação de uma consultoria internacional, o aproveitamento do material previamente 

coletado e a parceria com institutos de pesquisa e universidades locais foram a base desse novo 



 
 
 
 
 
 

plano. A metodologia mais endógena de sua elaboração parece partir não só do desejo de se 

trabalhar um desdobramento do plano interior, mas também de promover uma maior participação 

da comunidade local no seu processo de elaboração. 

Na conceituação do plano estratégico é colocada, ainda, a importância de o Rio ser uma 

cidade competitiva, adaptável, flexível, receptiva e inovadora, capaz de enfrentar os desafios de 

“novos paradigmas trazidos pela evolução tecnológica e pela globalização”. Aqui, o primeiro 

plano estratégico da cidade é citado como provocador de mudanças de atitude e gerador de 

compromisso com a cultura estratégica. “Fruto de uma parceria público-privada, o Plano 

Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro provocou, mudou e inovou (PECRJ, 2004 p.18)”. 

O “segundo Plano Estratégico As Cidades da Cidade”, ao se afirmar um “desdobramento 

inovador” do plano anterior, visa renovar de maneira mais democrática o pacto anterior ao 

envolver, além da sociedade civil organizada, cidadãos comuns em sua grande diversidade. Ao 

invés de “um modelo de cidade”, “um modelo para cada região”, que deve identificar seu papel 

na cidade e as formas de desempenhá-lo. 

A adoção de doze planos estratégicos regionais parte do pressuposto de que cada região 

possui “natureza e topografia distintas, arquitetura e estilo singulares, ‘atmosfera’ e ‘jeito de ser’ 

próprios”, e de que “considerar como totalidade uma cidade que é a 2ª maior concentração 

urbana do país, a 4ª maior da América Latina e a 15ª do mundo [...] significa pré-estabelecer a 

inexistência de um amplo conjunto de diversidades (PECRJ, 2004 p.19)”. 

O Plano Estratégico II As Cidades da Cidade foi segmentado em etapas conforme o 

quadro a seguir: 



 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: Quadro de segmentos e etapas do Plano Estratégico II 
Fonte: PECRJ, 2004, pp.19-24 

•A visão das Regiões
•Apresentação do método
•Debilidades
•Histórico e potencialidades
•Objetivo central e estratégias
•Objetivos específicos, programas, projetos e parceiros
•Aprovação dos Planos pela sociedade

1. Planos Estratégicos Regionais
- Sensibilização
- Pré-Diagnóstico
- Diagnóstico
- Estratégias
- Projetos
- Homologação

•Inclusão de projetos no Orçamento Municipal2. Orçamento Participativo

•Verificação do papel de cada região na cidade e de papéis 
complementares

3. Articulação entre os Planos 
Estratégicos Regionais

•Envolvimento da sociedade
•Articulação dos agentes para a realização dos projetos
•Articulação dos grupos de impulsão para a realização das 
estratégias

4. Impulsão
- Impulsão de projetos
- Impulsão de planos

•Sistema facilitador da impulsão
•Democratização da informação sobre o andamento dos 
projetos
•Definição de critérios e pesos para a medição do grau de 
realização do plano

5. Monitoramento
- Monitoramento de Projetos
- Monitoramento de Planos

•Definição de critérios objetivos e subjetivos para aferição dos 
resultados alcançados pelso projetos executados
•Definição de critérios objetivos e subjetivos para aferir o 
quanto as estratégias influíram na consecução do objetivo 
central

6. Avaliação
- Impacto de Projetos
- Impacto de Planos

•A cidade vista como um todo a partir dos planos regionais
•Apresentação do método
•Debilidades
•Potencialidades
•Objetivo central e estratégias
•Objetivos específicos, programas, projetos e parceiros
•Homologação

7. Atualização do Plano Estratégico 
Geral da Cidade
- Sensibilização
- Pré-diagnóstico
- Diagnóstico
- Estratégias
- Projetos
- Homologação

•Instrumento para gerar conhecimento estratégico sobre a 
cidade

8. Observatório do Plano Estratégico 
da Cidade do Rio de Janeiro



 
 
 
 
 
 
 Essa metodologia foi focada no desenvolvimento endógeno – baseado na identificação 

de que fatores de produção decisivos (como qualidade das instituições, acesso ao conhecimento e 

à informação, capital social e humano, e investimentos em pesquisa e desenvolvimento) eram 

determinados dentro da região e não a partir de fatores externos. Assim, as regiões dotadas 

desses recursos ou direcionadas estrategicamente para desenvolvê-los internamente teriam 

“melhores condições de alcançar um desenvolvimento acelerado e equilibrado”. O 

desenvolvimento de uma região estaria, assim, “indissoluvelmente ligado ao potencial de seus 

fatores internos e à qualidade de suas organizações sociais e cívicas” (PECRJ, 2004 p.22). 

Além da colaboração direta de centros de pesquisa e instituições acadêmicas, reforçando 

o caráter de inclusão dos processos de inovação tecnológica ao plano, foram consideradas as 

relações de rede intrínsecas às dinâmicas urbanas. Segundo os autores, um plano estratégico que 

trabalha em rede “propicia estabelecer de modo mais amplo, rápido e eficaz, oportunidades de 

cooperação. Conceitos como gestão em redes e gestão do conhecimento podem ser sintetizados 

como ‘artes de maximizar sistematicamente as relações de cooperação’ (PECRJ, 2004 pp.22-

23)”. 

São enumerados os seguintes aspectos que configurariam a alegada inovação deste plano 

em relação ao anterior, além do já citado foco no desenvolvimento endógeno: 

→ A abertura das comissões regionais à participação de todos os cidadãos, incluindo institutos 

de pesquisa, iniciativa privada, jovens, mulheres e crianças, zelando pela representatividade e 

diversidade dos vários segmentos da sociedade, de forma a “tornar inquestionável a 

legitimidade dos trabalhos”. Buscou-se este mesmo grau de representatividade junto às 

esferas governamentais a partir da “intensa participação” de técnicos experientes dos níveis 

federal, estadual e municipal; 

→ A “intensa e efetiva” participação das instituições de Ciência e Tecnologia localizadas em 

cada região; 

→ A elaboração de planos estratégicos simultâneos e articulados entre si; 

→ A impulsão dos projetos e planos com a participação da sociedade; 

→ A adoção de um sistema de monitoramento para facilitar a impulsão dos projetos e planos; 

→ A adoção de critérios para o monitoramento do andamento de planos e para a avaliação de 

impacto de projetos e planos; 



 
 
 
 
 
 

→ A atualização do plano geral da cidade a partir dos planos regionais; 

→ O trabalho em rede multiplicando as oportunidades de colaboração; 

→ O estabelecimento de parceria com a Secretaria Municipal de Fazenda na elaboração do 

orçamento participativo. 

As diversas fases enumeradas no item 1 (planos estratégicos regionais) da Figura 4 

(quadro de segmentos e etapas do Plano Estratégico II) aconteceram através de reuniões e 

questionários que buscaram levar informações sobre a metodologia proposta – fase de 

sensibilização – e identificar as debilidades e potencialidades de cada região a fim de se obter 

um quadro demonstrativo da situação existente para posterior elaboração de uma pré-concepção 

do futuro que os moradores almejavam para suas localidades – fase de pré-diagnóstico52. Nesta 

fase foram aplicados 1377 questionários, com uma média de 115 por região, além da análise de 

dados oficiais (PECRJ, 2004 pp.26-28). 

A etapa de diagnóstico foi dedicada à identificação de potencialidades e vocações de cada 

região, à definição preliminar de objetivos centrais e das linhas estratégicas para atingi-los. 

Obteve-se o produto “Retratos das 12 Regiões”, contendo apresentação, histórico, debilidades e 

potencialidades de cada região (PECRJ, 2004 pp.28-30). Esses “retratos” foram publicados no 

encarte Rio Estudos, do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, sob o nome de “Notas 

Técnicas”, e podem ser encontrados online no site http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/ 

(Rio Estudos nos 65, 94, 95, 97, 98, 101 e 108). Nesses relatórios, a Barra foi considerada “a 

fronteira de expansão da cidade” (Rio Estudos no 94 – Nota Técnica no 04 de 28/02/2003) e o 

Centro “o palco da história do país” (Rio Estudos no 95 – Nota Técnica no 05 de 28/02/2003). A 

Zona Sul destacou-se como “a imagem do carioca” (Rio Estudos no 108 – Nota Técnica no 12 de 

27/06/2003).   

A etapa “Estratégias” foi dedicada à redação final do objetivo central de cada região, à 

definição das linhas estratégicas a serem adotadas, aos objetivos específicos e proposição de 

programas e projetos para cada um deles. Essa etapa também contou com reuniões com as 

comissões regionais (PECRJ, 2004 pp.30-31). 

                                                
52 Esta metodologia segue o mesmo método SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) concebido 
em Harvard nos anos 1960 e que foi largamente utilizado nos Estados Unidos nos anos 1970 e 1980, ferramenta que 
já havia sido também aplicada no Plano Rio Sempre Rio. Em alguns pontos, a alegada inovação do Plano As 

Cidades da Cidade passa por uma nova roupagem semântica para desdobramentos metodológicos e concepções 
anteriormente administradas, como é este caso. 



 
 
 
 
 
 
A etapa de “projetos” foi dedicada à consolidação e complementação das propostas, e à 

definição de parceiros e grupos de impulsão que pudessem vir a concretizá-las. As reuniões 

foram realizadas em três módulos. O primeiro tinha a finalidade de aprofundar as propostas, 

identificar os parceiros e compor o “tripé de impulsão” a partir do qual a implementação dos 

projetos seria alavancada: o representante do plano estratégico (coordenador da região), o 

responsável pela área técnica e um representante da sociedade. O segundo módulo objetivou a 

priorização dos projetos por tema, para servirem de base aos trabalhos do orçamento 

participativo. Foram apresentados 252 projetos no total: 3 projetos, 7 temas, 12 regiões. O 

terceiro módulo tratou da definição de critérios técnicos para a seleção dos projetos, classificação 

de prioridades e orçamento e proposta orçamentária que seria encaminhada à Câmara dos 

Vereadores para aprovação (PECRJ, 2004 pp.31-32). 

A última etapa do planejamento foi a de “homologação”, que consistiu de reuniões cujo 

propósito foi a aprovação final do plano estratégico pela sociedade. Nesta fase foram também 

conduzidos os trabalhos para a execução do orçamento participativo de 2004, numa parceria 

entre o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Fazenda 

(PECRJ, 2004 pp.32-33). 

 

1.5.1. OS PLA�OS ESTRATÉGICOS REGIO�AIS 

O Plano Estratégico “As Cidades da Cidade” considera separadamente as características, 

aspirações e identidade própria das 12 regiões – conjuntos de bairros agrupados segundo critérios 

histórico-geográficos – que constituem os Planos Estratégicos Regionais. A totalidade do plano é 

determinada pela natureza das partes, mas estas não podem ser compreendidas em isolamento do 

todo. Visando à redução dos “efeitos perniciosos da globalização”, buscou-se estimular 

potencialidades locais, acreditando-se que os fatores decisivos para o desenvolvimento de uma 

região são determinados internamente.  

Buscando compreender melhor o papel de cada região separadamente, os planos 

estratégicos regionais foram articulados entre si, “objetivando-se a identificação de projetos 

concorrentes e complementares, a identificação de propostas ou práticas para aplicação em 

outras regiões e a análise dos temas vistos do ponto de vista da cidade como um todo” – no 

quadro articulado do Plano Estratégico Geral, propostas e programas regionais seriam 



 
 
 
 
 
 

ponderadas em seu conjunto. O conhecimento profundo das regiões, de acordo com o plano, 

ampliaria uma visão global da cidade do Rio de Janeiro. Admite-se, entretanto, a necessidade de 

atualização do Plano Estratégico da Cidade para inseri-la em sua totalidade na “nova conjuntura 

econômica, social e tecnológica global (PECRJ, 2004 pp.36-37)”. 

Para efeito deste estudo, enfatizarei a análise nas regiões (2) Barra da Tijuca e (4) Centro, 

uma vez que os projetos a serem discutidos (Cidade da Música e Museu Guggenheim) estariam 

nelas inseridos.  

Inicialmente, foram feitas análises gerais de indicadores de população e densidade, 

econômicos e de desenvolvimento urbano. Num quadro comparativo Barra da Tijuca x Centro, 

os números apresentados foram: 

Tabela 03 . Quadro comparativo de indicadores Cidade do Rio de Janeiro – Região Barra da 
Tijuca – Região Centro53 

I�DICADOR RIO DE JA�EIRO BARRA DA TIJUCA CE�TRO 

Área bruta (ha, 2000) 122 131.2 16 558.7 3 285.3 

População (2000) 5 857 904 174 353 268 280 

Densidade bruta 
(habitantes/ha, 2000) 

48.0 10.5 81.7 

Variação relativa da 
população 
(1991-2000, %) 

6.9 43.7 -13.2 

Arrecadação de ICMS 
(US$ mil de 1998) 

3 583 467.2 60 279.8 
1 567 838.5 
 

�úmero de 
estabelecimentos (2000)  

96 944 5 070 21 752 

�úmero de empregados 
(2000) 

1 185 311 42 255 326 707 

IDH – longevidade (2000) 0.754 0.779 0.782 

IDH – educação (2000) 0.933 0.907 0.918 

IDH – renda (2000) 0.840 0.880 0.786 

IDH (2000) 0.842 0.855 0.829 

 

 

                                                
53 Dados extraídos de PECRJ, 2004 pp.39-43 



 
 
 
 
 
 

1.5.2. BARRA DA TIJUCA: A FRO�TEIRA DE EXPA�SÃO DA CIDADE

 

 
Figura 5: Mapa da Região da Barra da Tijuca
Fonte: PECRJ, 2004 p.60 

A região da Barra da Tijuca, com área de 16.559 hectares e 174.353 habitantes, tinha a 
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Apesar de sua baixa densidade, os dados demográficos apontam o seu crescimento como 

o maior da cidade para o período analisado

novos habitantes, sendo que este crescimento se intensificou a partir da segunda metade da 

BARRA DA TIJUCA: A FRO�TEIRA DE EXPA�SÃO DA CIDADE

Mapa da Região da Barra da Tijuca 

 
A região da Barra da Tijuca, com área de 16.559 hectares e 174.353 habitantes, tinha a 

menor densidade bruta (10,5 habitantes por hectare) entre as doze regiões do Plano “As Cidades 

da Cidade” (dados do Censo de 2000), sendo formada por oito bairros: Barra

Camorim, Grumari, Itanhangá, Joá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem 

Pequena. Sua principal atividade econômica era constituída por comércio e serviços (90,4% dos 

cerca de 5 mil estabelecimentos comerciais existentes na região).  O volume de ICMS 

arrecadado era o nono da cidade, com cerca de R$ 70 milhões. A região estava classificada como 

de alto índice de desenvolvimento humano (IDH=0,855), ocupando a quinta posição entre as 12 

regiões estratégicas, sendo a sétima colocada em longevidade, a décima-primeira em educação e 

Apesar de sua baixa densidade, os dados demográficos apontam o seu crescimento como 

o maior da cidade para o período analisado (década de 1990): aproximadamente 44%, ou 76.124 

sendo que este crescimento se intensificou a partir da segunda metade da 

BARRA DA TIJUCA: A FRO�TEIRA DE EXPA�SÃO DA CIDADE 

 

A região da Barra da Tijuca, com área de 16.559 hectares e 174.353 habitantes, tinha a 

menor densidade bruta (10,5 habitantes por hectare) entre as doze regiões do Plano “As Cidades 

da Cidade” (dados do Censo de 2000), sendo formada por oito bairros: Barra da Tijuca, 

Camorim, Grumari, Itanhangá, Joá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem 

constituída por comércio e serviços (90,4% dos 

O volume de ICMS 

arrecadado era o nono da cidade, com cerca de R$ 70 milhões. A região estava classificada como 

de alto índice de desenvolvimento humano (IDH=0,855), ocupando a quinta posição entre as 12 

primeira em educação e 

Apesar de sua baixa densidade, os dados demográficos apontam o seu crescimento como 

(década de 1990): aproximadamente 44%, ou 76.124 

sendo que este crescimento se intensificou a partir da segunda metade da 



 
 
 
 
 
 

década de 1990, com uma taxa relativa de crescimento de 26% (44.721 novos residentes). Estes 

dados demonstram a importância do movimento migratório em direção à Barra, especialmente 

entre 1996 e 2000 (PECRJ, 2004 p.61). 

O objetivo central definido pelo Plano para a região da Barra foi: “ser um pólo de 

negócios focado no turismo, lazer e serviços e um modelo de preservação ambiental (p.63)”. A 

Barra, que “teve seu perfil delineado por um plano urbanístico moderno e inovador” cresceu e 

verticalizou-se, atraindo setores econômicos e grande parte da população da cidade. 

As cinco estratégias que formaram o arcabouço do plano estratégico da região 

demonstrariam o desejo de seus habitantes de “viver em uma região que tenha como indutor da 

sua expansão econômica o setor de turismo, que seja um pólo de negócios para a cidade, que seja 

[...] atraente para os setores de lazer e serviços e [...] que se torne e um modelo de preservação 

ambiental”. São elas: 

(1) Desenvolver ações que fortaleçam o setor de turismo; 

→ Destaque para o objetivo específico 1.1: “Definir política de estruturação e fomento ao setor 

de turismo”, onde a proposta 1.1.03 pretende definir e divulgar, dentro e fora do país, o 

“produto Barra”. Aqui o marketing urbano serviria não apenas à promoção da cidade, mas 

à promoção de uma região específica, que deseja se destacar das demais através de uma 

lógica de mercado. Apesar de a redação do plano enfatizar que as estratégias e objetivos se 

integram numa lógica consensual de cidade, é nítida a intenção de destacar o bairro em seu 

caráter competitivo em relação aos demais bairros e regiões da cidade do Rio de Janeiro. 

(2) Desenvolver o setor de negócios voltado para as atividades de lazer; 

→ Destaque para o objetivo específico 2.2: “Melhorar a infra-estrutura e diversificar a oferta de 

equipamentos e atividades de cultura e lazer”, onde a proposta 2.2.03 pretende criar salas de 

teatro, parques temáticos e estruturas para competições esportivas, respeitando a vocação da 

região. Esta proposta permite interpretar que a construção da Cidade da Música, cujo 

processo já havia sido iniciado, integraria este objetivo específico. 

(3) Desenvolver ações visando revitalizar o setor de serviços; 

(4) Desenvolver ações de preservação, recuperação, manejo e educação ambiental; 

(5) Desenvolver programas complementares visando à melhoria das condições de vida na região. 



 
 
 
 
 
 

→ O setor de transporte urbano, que se mostrou um dos problemas mais críticos da região, 

aparece com grande ênfase n

implantação da Linha 4 do Metrô , de 

construção de uma nova ponte, entre outras soluções de transporte.

 

1.5.3. CE�TRO: O PALCO DA HISTÓRIA DO PAÍS

Figura 6: Mapa dos bairros que compõem a Região Centro do Plano Estratégico
Fonte: PECRJ, 2004 p.88 
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de acordo com o Censo de 2000.
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bilhão – a maior arrecadação de todo o município. A região ocupava a sétima posição em Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH=0,829) sendo a sexta colocada em longevidade (0,782), a 

nona em educação (0,918) e a sétima em renda (0,786). 

Os dados demográficos indicavam o decrescimento da população em cerca de 13% no 

período de 1991 a 2000 – o equivalente a 35.415 moradores, configurando a maior perda em 

todas as regiões da cidade. Os bairros mais afetados foram Mangueira (29%), Santo Cristo (28%) 

e Centro (25%), e a Cidade Nova foi o bairro que mais perdeu moradores em termos relativos 

tanto na região quanto no município (48%). 

Ao contrário do caso da Barra da Tijuca, o fluxo migratório – a uma taxa estimada de 

10% entre 1996 e 2000 – aqui foi responsável pela perda de população da região, e os bairros 

mais afetados foram Rio Comprido (21%), Saúde (20%), Santo Cristo (19%), Mangueira (13%) 

e Cidade Nova (11%). A Ilha de Paquetá sofreu um fluxo migratório positivo de cerca de 19% 

no mesmo período (PECRJ, 2004 p. 89). 

O objetivo central definido para a região Centro foi: “ser o centro de referência 

histórico-cultural do país, consolidando as vocações de centro de negócios, centro de 

desenvolvimento de tecnologia e principal centro de telecomunicações da América Latina (p. 

91)”. 

As seis estratégias definidas para a região Centro visavam à manutenção da sua tradição, 

garantindo sua posição de referência histórica para a cidade e para o país: 

(1) Desenvolver ações visando tornar a região o centro de referência histórico-cultural do país; 

→ Destaca-se nesta estratégia o objetivo específico 1.2 (definir política de recuperação, 

revitalização e utilização dos espaços públicos e prédios históricos) e, nele, a proposta 

1.2.09, de revitalização da Zona Portuária objetivando o incremento de atividades culturais. 

Essa estratégia vai ao encontro do grande projeto de museu que se desenhava, fazendo com 

que a iniciativa do Museu Guggenheim no Píer Mauá fosse legitimada como uma das ações 

estratégicas definidas quando da elaboração do plano. 

(2) Desenvolver ações visando fortalecer a vocação de centro de negócios; 

(3) Desenvolver ações que consolidem a vocação para centro de desenvolvimento e difusão 

tecnológica; 



 
 
 
 
 
 

(4) Desenvolver ações que consolidem a região como centro de telecomunicações da América 

Latina; 

(5) Desenvolver ações visando à implantação de uma política habitacional no Centro; 

(6) Desenvolver programas complementares visando à melhoria das condições de vida na região. 

Assim como na Barra, a estratégia (2) traz a preocupação com questões de marketing da 

cidade, especificamente do Centro da Cidade, que “tem sofrido um processo de esvaziamento 

causado pela competitividade exercida por outras cidades e pela forte ação gravitacional exercida 

por outras regiões do próprio Município (PECRJ, 2004 p.93)”. O fato de a região central estar 

perdendo espaço como centro financeiro e de negócios para outros bairros do Rio está ligada à 

questão dos fluxos migratórios e, como vimos na seção anterior, grande parte desse 

deslocamento vinha sendo feito em direção à Barra. É possível inferir, através deste exemplo, 

que, apesar de se tratar de um Plano Estratégico para a cidade, em alguns pontos as regiões 

competem entre si, o que fragiliza o caráter unitário e de consenso almejado. 

 

1.5.4. CO�SIDERAÇÕES 

Embora o Plano As Cidades da Cidade se pretenda um “desdobramento inovador” do 

Plano Rio Sempre Rio, acredito que os processos que conduziram um e depois outro fazem com 

que se tornem iniciativas bastante diversas. Em primeiro lugar, o direcionamento do Plano 

Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro Rio Sempre Rio foi feito pelo então Secretário 

Municipal de Urbanismo, Luiz Paulo Conde, com a consutoria da empresa catalã Tubsa. A ideia 

de emprestar o “modelo de sucesso” do planejamento que foi feito para os Jogos Olímpicos de 

Barcelona, e de certa maneira tropicalizar a fórmula catalã, ocorreu de maneira bastante explícita 

no caso do primeiro plano estratégico da cidade, como vimos anteriormente. 

Entretanto, o segundo plano estratégico, este “As Cidades da Cidade”, atua no extremo 

oposto da corrente anterior. Internalizando à estrutura administrativa municipal a maior parte dos 

processos, o então Prefeito César Maia lançou mão de um plano que, como diagnóstico e 

documento estatístico sobre os bairros e regiões da cidade parece muito bom. O plano traz 

números que ajudam a compreender a dinâmica da cidade, seus processos migratórios, onde 

estão as maiores concentrações de cada tipo de atividade, e isso sem dúvida facilita a análise e a 

elaboração de planos de ação. 



 
 
 
 
 
 
Não obstante, a aplicação de metodologia que trata as regiões como organismos 

independentes (e não tão interdependentes como os parágrafos de abertura querem nos fazer 

crer), como verdadeiras cidades dentro da cidade, faz com que uma lógica perversa de 

competição entre bairros tome corpo. Pensar a cidade em suas articulações e interconexões é 

essencial e não se trata de processo simples. Compreender as partes é, de fato, essencial para se 

chegar a uma visão do todo. A característica de diagnóstico deste plano é muito presente, e as 

interconexões entre os objetivos e estratégias de cada região não ficam claras. 

O capítulo “Articulação dos Planos Estratégicos Regionais (PECRJ, 2004 pp.205-221)” 

apresenta um quadro no qual as potencialidades, os temas e as estratégias consolidadas seriam 

cruzados, verificando repetições, sobreposições e vocações compartilhadas entre as regiões. A 

análise do quadro deixa perceber a quantidade de ações que se justapõem e que se duplicam sem, 

entretanto, articularem-se, pois foram pensadas apenas como planos locais para cada região 

dentro da cidade. O desafio de articular de fato as vocações sobrepostas de bairros e regiões 

acontece de maneira tímida, num esforço de enumerar as potencialidades que se repetem no 

discurso das regiões e aglutiná-las numa mesma seção do plano, sem traçar um plano real de 

articulação entre as mesmas. 

Nesse sentido, o Plano Rio Sempre Rio, elaborado no primeiro mandato da “Era César 

Maia” sob a batuta do arquiteto e então Secretário Municipal de Urbanismo Luiz Paulo Conde 

previa uma integração maior entre os projetos e programas adotados para a cidade. Embora 

projetos como o Rio-Cidade e programas como o Favela-Bairro tragam soluções 

individualizantes e de diferenciação entre os bairros e comunidades, o pensamento que 

direcionou a estruturação do Plano Rio Sempre Rio era o de uma cidade grande, uma metrópole 

que, em sua diversidade e seus conflitos, deveria ser pensada como um macro-organismo 

articulado. 

Já em As Cidades da Cidade, o que se vê são projetos e estratégias para cada área da 

cidade como se não existissem as demais, gerando sobreposição de idéias e vocações que tentam 

ser articuladas através da construção de um resumo das propostas elencadas pelos grupos de 

trabalho responsáveis por cada uma das regiões componentes do plano. 

Essa nova metodologia vem romper com o ciclo em que o ex-secretário e ex-prefeito 

Luiz Paulo Conde comandava as linhas de pensamento urbano da cidade do Rio de Janeiro. 



 
 
 
 
 
 

Enquanto secretário de urbanismo, inspirado pela experiência catalã, articulou junto ao prefeito 

César Maia a contratação da consultoria que daria “a cara” do primeiro plano estratégico da 

cidade, com forte inspiração no “sucesso” alcançado pela cidade de Barcelona com seu projeto 

para os Jogos Olímpicos de 1992. 

Enquanto prefeito, Luiz Paulo Conde deu continuidade aos principais programas da 

gestão de Maia: o Rio-Cidade e o Favela-Bairro. Após a ruptura entre Conde e Maia, Maia 

derrota Conde por margem apertada no segundo turno e consagra-se prefeito pela segunda vez. 

Novo mandato, novo plano estratégico. 

Após a ruptura com seu ex-aliado, uma nova abordagem em relação à cidade. As micro-

cidades aparecem em diversos projetos, e o plano estratégico “As Cidades da Cidade” vem 

legitimar, com base numa participação popular mais efetiva do que a alcançada no plano 

anterior, os projetos de Maia para uma cidade que era pensada como muitas. 

Pensar a diversidade, unir o diferente. Esse foi o discurso básico do segundo plano 

estratégico de César Maia. Mas o que se viu foram projetos de cidades-parques-temáticos 

encerrados em si mesmos aparecendo em diversos pontos do Rio de Janeiro. 

Assim vemos a Cidade da Música, a Cidade do Samba, o Museu Guggenheim, o estádio 

João Havelange, o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, frutos de uma administração 

que pensava a cidade não como um sistema integrado e articulado, mas como cápsulas urbanas 

ensimesmadas. Trata-se de projetos aonde se chega e de onde se sai. Não se trata de 

permeabilidade no espaço urbano, mas de destinos.  Mesmo o projeto do Museu Guggenheim, 

estratégico como âncora para ativar o tão sonhado “efeito metástase” proferido por Oriol 

Bohigas, não fazia parte de um projeto para a Zona Portuária, mas era um projeto na Zona 

Portuária. Esperava-se, claro, que sua construção fosse o estopim para o almejado processo de 

revitalização daquela área da cidade, mas era, ainda assim, um projeto isolado. 

A transição de um pensamento urbano de articulação para um pensamento urbano de 

rupturas acontece, justamente, com outro processo de ruptura: a disputa política que separou 

César Maia de Luiz Paulo Conde. 



 
 
 
 
 
 
A diferença de abordagem dos planos Rio Sempre Rio (1995/96) e As Cidades da Cidade 

(2004), além dos oito anos que os separam, é o modo de pensar a cidade. No primeiro, o foco é a 

cidade. No segundo, o foco são as regiões da cidade, de maneira desarticulada. 

O próximo capítulo traz o caso de Bilbao, o ícone de cidade pós-Barcelona onde a 

estratégia de marketing urbano foi fundamental para o reposicionamento da cidade no contexto 

europeu e mundial. A partir de um projeto de recuperação de diversas áreas urbanas degradadas 

pela desindustrialização e de projetos emblemáticos de cunho cultural assinados por 

“starchitects”, Bilbao se reinventou, alcançando o status de cidade competitiva e servindo de 

inspiração para muitas outras ao redor do mundo – inclusive o Rio de Janeiro. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

O CASO DE BILBAO 

ARQUITETURA, GRIFFE E GRA�DES PROJETOS URBA�OS 

  



 
 
 
 
 
 

2.1. BILBAO: regeneração urbana de uma metrópole pós-industrial 

“Os convidados para o maior evento social em décadas se aproximavam 

do museu a pé ou em carros de luxo [...]. Bianca Jagger [...] conversava na 

entrada com Dennis Hopper, que acenava para cumprimentar Sydney 

Pollack [...] Já no interior do sinuoso edifício de Frank O. Gehry, os 

convidados tomavam suas primeiras taças de vinho com um sorriso nos 

lábios e, na rua, os cidadãos de Bilbao se espremiam contra as cercas 

amarelas [...]. O Rei Juan Carlos, acompanhado de uma classe política 

feliz pelo seu protagonismo, ligou o interruptor central que ilumina o átrio 

do Guggenheim às oito da noite em ponto e, com este gesto, inaugurou um 

fascinante e polêmico episódio da história da cultura.” (ESTEBAN, 

2007)54 

 

A cidade de Bilbao, situada ao norte da Espanha, na região basca, vem passando por um 

processo de intensa reestruturação urbana nas últimas duas décadas. Após um longo período de 

desindustrialização – de meados da década de 1970 até o final da década de 198055 – a região 

metropolitana de Bilbao adotou uma estratégia cujo objetivo era “reorganizar o perfil físico e 

socioeconômico da cidade e impulsionar a revitalização urbana"56. As ações focaram-se em 

grandes projetos urbanos e de infra-estrutura, e também numa forte campanha de promoção e 

marketing urbano, na qual o papel da cultura e das “arquiteturas espetaculares”57 foi 

predominante. 

O processo de regeneração urbana de Bilbao passa, a partir da inauguração do Museu 

Guggenheim em 1997, a ser visto como exemplo de “boas práticas” urbanísticas e “modelo para 

outras metrópoles afetadas pela desindustrialização e decadência urbana”, tendo sucesso e sendo 

difundido no contexto internacional como um “retumbante êxito”. Entretanto, não podemos 

                                                
54 Tradução da autora 
55 (FERNANDES, 2004 p. 61) 
56 (RODRIGUEZ, et al., 2008 p. 103). 
57 Ibid. 



 
 
 
 
 
 

deixar de notar que essa estratégia não foi original ou inovadora58. Ao contrário, podemos 

considerar Bilbao um caso tardio, que se converteu em exemplo para outras cidades onde a 

prática de modelos de revitalização baseados na gestão estratégica foi, também, tardia.59  Esse 

modelo de transformação de áreas degradas em áreas “geradoras de dinamismo e centralidade” – 

especialmente através de usos residenciais, comerciais, culturais e de entretenimento – já fora 

aplicado em cidades na América do Norte (como Pittsburgh e Baltimore) e na Europa (como 

Londres e Barcelona), entre outros casos60. Entretanto, o efeito de sua implantação foi 

potencializado em Bilbao com a implantação do Museu Guggenheim e sua arquitetura 

espetacular, que rapidamente se transformou na sua imagem para o mundo. (FERNANDES, 

2004) 

Veremos, nas seções a seguir, a importância dos grandes projetos urbanos nos contextos 

europeu e norte-americano para a consolidação do modelo que, mais tarde, veio a ser adotado e 

referendado pela cidade de Bilbao. Tratarei, também, de projetos de cidades que foram 

precursoras do paradigma do plano estratégico com contornos empresariais, como Baltimore, 

Londres e Barcelona. 

 

2.2. �EOLIBERALISMO E GRA�DES PROJETOS URBA�OS �OS CO�TEXTOS 

EUROPEU E �ORTE-AMERICA�O 

Desde a década de 1980 vimos constatando a substituição paulatina da gestão e da 

regulação urbana – características especialmente das décadas de 1960 e 1970 – por políticas 

urbanas cujo principal objetivo é maximizar a capacidade de atração da cidade. A partir de então, 

                                                
58 Ibid. 
59 (FERNANDES, 2004 p. 61) 
60 Casos emblemáticos de reconstrução e reposicionamento de cidades perante o contexto internacional através de 
ações de marketing urbano podem ser vistos em projetos como o da Nova York da década de 1970, com o 
surgimento da campanha “I ♥ NY” em 1977; e o da Paris monumental do período de François Mitterrand como 
presidente, entre 1981 e 1995, com a produção de obras arquitetônicas em Paris como o Musée D’Orsay (1986), o 
Instituto do Mundo Árabe (87), a Pirâmide do Louvre (88), a Ópera da Bastilha (89), o grande arco de La Défense 
(89) e a Biblioteca Nacional da França (95). Grandes obras de um presidente que quis deixar sua marca indelével na 
França através da construção de novos ícones, projetados por ‘starchitects’ como Jean Nouvel e I.M. Pei. Estes são 
exemplos importantes de cidades que investiram no marketing urbano e nas grandes arquiteturas de griffe para uma 
recolocação mundial. No caso de Mitterrand, investiu-se também em uma ação de afirmação pela construção de 
novos ícones para a estruturação de uma identidade política e a conquista da imortalidade através da modificação 
urbana. 



 
 
 
 
 
 

pode-se notar a ascensão do modelo de “empreendedorismo urbano”, que se tornou o paradigma 

dominante, dando resposta a problemas urbanos cujas orientações estratégicas podiam ser 

extremamente diversas. Segundo Rose Compans (2005), um dos principais modelos de gestão 

urbana presentes no debate político e acadêmico brasileiro é aquele decorrente da adoção de 

programa de intervenções públicas destinadas a promover a reestruturação econômica e 

urbanística da localidade, tendo como paradigma a experiência da preparação da cidade de 

Barcelona para os Jogos Olímpicos de 1992.  Para Rodríguez e Abramo (2005), as cidades que 

adotam o modelo empresarial de gestão têm, em comum, o objetivo de encontrar meios para 

assegurar vantagens competitivas nos mercados interno e externo, buscando novas dinâmicas 

através de planos que tratam a cidade como uma empresa. Nesse contexto, as parcerias público-

privadas surgem como o elemento chave que permitiria a criação dessas vantagens competitivas.  

A busca pela competitividade inclui, para Harvey (apud Rodríguez & Abramo, 2005) 

quatro estratégias básicas de empreendedorismo urbano. São elas: 

a. A busca pela competitividade produtiva através de investimentos públicos e privados 

em infra-estruturas físicas e sociais que reforcem a base econômica e a capacidade de 

atração da região urbana; 

b. A melhoria da posição competitiva em relação à distribuição espacial do consumo 

por meio de investimentos direcionados à atração de consumidores. Para estes, o 

foco é dado cada vez mais à qualidade de vida como inovação cultural, a eventos e 

infra-estruturas de ócio e à melhoria física do meio-ambiente urbano, componentes-

chave das estratégias de regeneração urbana; 

c. A competência para captação de funções estratégicas de controle e decisão 

financeiros, da administração pública ou de setores de comunicação e informação – 

funções que requerem infra-estruturas específicas e de alto custo a fim de garantir a 

eficiência e a centralidade da região urbana num contexto globalizado; 

d. A busca de vantagens competitivas na captação de excedentes do setor público que 

continua sendo um mecanismo importante de redistribuição, apesar de eventuais 

mudanças de prioridades no gasto público. 

Em cada um dos casos, o objetivo é assegurar a consolidação de vantagens competitivas 

e, portanto, o crescimento.  



 
 
 
 
 
 
Segundo artigo publicado em 2002 pela Revista Antipode (SWYNGEDOUW, et al., 

2002), a tendência de tratamento de partes da cidade a partir de políticas de intervenção urbana 

não ocorre em nível apenas local, tendo-se convertido em um novo paradigma global. A 

interferência do Neoliberalismo nas políticas urbanas se faz presente em soluções de ‘grandes 

projetos de desenvolvimento urbano’ (Large-Scale Urban Development Projects, ou Large-scale 

UDP’s), cujas principais características podem ser resumidas em: 

a. Veicular o estabelecimento de medidas excepcionais nos procedimentos de políticas 

e planejamento urbano. Nessa condição, esses projetos se configuram como parte da 

abordagem neoliberal a uma “nova política urbana” para uma democracia seletiva 

dirigida às classes média e alta. Os grandes projetos de desenvolvimento urbano 

estão associados a novas maneiras de “governar” intervenções urbanas, 

caracterizadas por prioridades menos democráticas e mais dirigidas às elites. 

b. Mecanismos democráticos de participação popular local não são respeitados ou são 

aplicados de modo meramente “formalista”, resultando em novas coreografias das 

elites do poder. No entanto, movimentos populares ocasionalmente conseguem 

mudar o rumo de eventos em favor da participação local e de retornos sociais 

modestos. 

c. Os projetos de desenvolvimento urbano são pouco integrados a projetos mais 

abrangentes e ao sistema de planejamento. Como conseqüência, seus impactos na 

cidade como um todo e nas áreas onde os projetos são localizados permanecem 

ambíguos. 

d. A maior parte dos projetos de desenvolvimento urbano acentua a polarização 

socioeconômica através do mercado imobiliário (os preços sobem e ocorre o 

deslocamento de habitação social ou das classes baixas), mudanças nas prioridades 

dos orçamentos públicos são cada vez mais redirecionados de objetivos sociais para 

investimentos no ambiente construído e na reestruturação do mercado de trabalho. 

e. Os grandes projetos de desenvolvimento urbano refletem e incorporam uma série de 

processos que são associados à mudança das escalas espaciais de governança. Essas 

mudanças, por sua vez, refletem um deslocamento na geometria do poder na 

administração da urbanização.   



 
 
 
 
 
 
Swygedouw, et al. (2002) referem-se ao neoliberalismo como uma Nova Política 

Econômica que configura uma plataforma política de liberalismo conservador. Para Keil (2002), 

ao contrário do que sua ideologia sustenta, o liberalismo conservador sempre manteve uma 

relação estreita com a intervenção do poder público. 

O neoliberalismo urbano pode ser compreendido, nesse contexto, como a interseção 

específica entre as transformações globais – no sentido de serem universais e de acontecerem em 

todo o mundo – de economias e estados capitalistas com a vida cotidiana das pessoas nas 

cidades, sendo o espaço urbano a plataforma onde ocorrem as mediações entre as esferas global 

(geral) e pessoal (espaços de convivência). No neoliberalismo urbano ocorre uma re-regulação 

contraditória da vida urbana cotidiana pois, como estratégia de estado, cria novas condições para 

a acumulação de capital; mas dá espaço também, inevitavelmente, para o surgimento de fissuras 

nas quais a resistência urbana e a mudança social possam se enraizar. (KEIL, 2002) 

Após o período Fordista-Keynesiano, onde prevaleciam os estados, economias e 

sociedades nacionais, o local e o lugar voltaram à agenda política. Num contexto 

socioeconômico caracterizado por grandes manifestações e relações inter-escalares arraigadas, 

espaços locais e regionais são vistos, cada vez mais, como arenas institucionais importantes para 

uma gama de experimentações e estratégias políticas – incluindo abordagens empresariais para o 

desenvolvimento econômico local, e programas de reestruturação institucional cujos objetivos 

passam por flexibilização do mercado de trabalho, aumento da competitividade territorial, e 

valorização de ativos locais. O paradoxo reside no fato de que grande parte da atração política 

contemporânea em relação ao “local” baseia-se em razões relativas a transformações supra-locais 

supostamente incontroláveis, tais como: a globalização, o financiamento do capital, a erosão do 

estado nacional e a intensificação da competição inter-espacial. Assim, localidades começaram a 

ser entendidas como as únicas arenas institucionais remanescentes onde a regulação capitalista 

poderia ser negociada. (BRENNER, et al., 2002) 

Ao analisar o neoliberalismo como uma nova política econômica e como um novo 

conjunto de tecnologias do poder, Keil defende que o dia-a-dia urbano é lugar e produto da 

transformação neoliberal.  Governos e corporações têm papel fundamental nessa redefinição das 

condições do cotidiano através de políticas neoliberais e de práticas empresariais. Parte dessa 

reorientação do cotidiano, entretanto, envolve novas formas de resistência e de oposição, 



 
 
 
 
 
 

inclusive o cerne de um possível urbanismo alternativo. A profunda reestruturação da vida 

cotidiana é refletida no salto histórico de uma sociedade Keynesiana-Fordista-assistencialista 

para uma sociedade pós-Fordista-trabalhista. Esse salto muda as condições socioeconômicas da 

cidade, inclusive implicando na reorientação de identidades, conflitos sociais e ideologias 

referentes a uma diferenciação cultural mais explícita. Ainda assim, a diferença social não 

desaparece. Na verdade, torna-se ainda mais pronunciada, e essa diferenciação se articula com 

ou é obscurecida pelos termos de referência cultural. 

O neoliberalismo urbano tem diversas facetas, articulando-se em múltiplas escalas 

espaciais, atravessando trajetórias históricas divergentes. O neoliberalismo, assim como a 

globalização, não é uma questão monolítica cunhada em estados locais, regionais ou nacionais, 

sociedades civis e economias. Ao contrário, toma forma através de práticas e ideologias 

fragmentadas das classes dominantes, que impõem seus projetos específicos em seus respectivos 

territórios e esferas de influência. Não há uma forma pura de neoliberalismo aplicado a vários 

lugares, mas uma incorporação contextual das práticas neoliberais definida pelos legados de 

quadros institucionais, regimes político-administrativos, práticas regulatórias e esforços 

políticos. (KEIL, 2002) 

A relação entre as políticas econômicas e urbanas calcadas no arcabouço do 

neoliberalismo e os grandes projetos urbanos pode ser visualizada no gráfico a seguir: 



 
 
 
 
 
 

Figura 7: Relação entre Política Econômica, Política Urbana e Projetos de Desenvolvimento Urbano no contexto 
neoliberal 
Fonte: (SWYNGEDOUW, et al., 2002) 

Para regiões onde a desindustrialização deixou marcas profundas de degradação urbana, 

as práticas neoliberais deram a oportunidade de reinvenção de espaços a partir de projetos de 

marketing e de mudança de imagem. A fórmula “projeto de revitalização urbana” + “grande 

projeto cultural com arquitetura espetacular” foi utilizada em cidades onde a economia industrial 

em recessão deixara essas marcas. O aproveitamento das grandes áreas outrora ocupadas

galpões e fábricas para uso por novos museus, atividades ligadas ao entretenimento e complexos 

turísticos surgiu como modelo a ser aplicado, dadas as especificidades locais, em cidades como 

Baltimore, Barcelona e Bilbao. Diferentes países, diferentes 

econômica. Um modelo de requalificação do espaço urbano.

Os grandes projetos urbanos surgem, assim, como propostas para o posicionamento de 

cidades como ícones de contemporaneidade e de sucesso econômico, imagens capitaliz

veiculadas ao redor do mundo como demonstrações de um renascimento das cidades.
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Relação entre Política Econômica, Política Urbana e Projetos de Desenvolvimento Urbano no contexto 

Para regiões onde a desindustrialização deixou marcas profundas de degradação urbana, 

as práticas neoliberais deram a oportunidade de reinvenção de espaços a partir de projetos de 

mudança de imagem. A fórmula “projeto de revitalização urbana” + “grande 

projeto cultural com arquitetura espetacular” foi utilizada em cidades onde a economia industrial 

marcas. O aproveitamento das grandes áreas outrora ocupadas por 

galpões e fábricas para uso por novos museus, atividades ligadas ao entretenimento e complexos 

turísticos surgiu como modelo a ser aplicado, dadas as especificidades locais, em cidades como 

escalas. Um modelo de recuperação 

Os grandes projetos urbanos surgem, assim, como propostas para o posicionamento de 

cidades como ícones de contemporaneidade e de sucesso econômico, imagens capitalizadas e 

veiculadas ao redor do mundo como demonstrações de um renascimento das cidades. 

Novas Coalizões Urbanas

Mudança de Políticas Sociais para 

Políticas Econômicas

Desregulação Seletiva

Política Social com Foco Territorial

Produção de Aluguel Urbano



 
 
 
 
 
 

2.3. GRA�DES PROJETOS PRÉ-BILBAO: BALTIMORE, LO�DRES, BARCELO�A 

“As seculares áreas portuárias das grandes cidades européias e norte-

americanas se deterioraram nos anos 60 e 70, processo induzido pelo 

progresso tecnológico, em especial pela transformação do modal de 

transporte de carga marítima. A adoção crescente, a partir dos anos 60, do 

container para armazenagem e traslado de carga [...] abriu a possibilidade 

de utilização de navios cada vez maiores. [...] O novo sistema de transporte 

marítimo – navios de grande tonelagem e transporte / armazenagem via 

containers – requisitava canais e áreas de cais compatíveis, condições estas 

inexistentes nos antigos portos, cuja modernização compulsória implicava 

na conquista de novas áreas, cada vez mais necessária para a estocagem 

dos milhares – depois milhões! – de containers.” (GUERRA, 2005) 

Paralelamente ao processo acima descrito, as áreas mais inapropriadas às novas 

modalidades de transporte de cargas foram sendo esvaziadas. A competição entre portos 

europeus e norte-americanos pelo comércio internacional constitui um fator chave para a 

compreensão da corrida pela modernização.   Com as transformações no modelo econômico 

portuário, deu-se a queda da atividade industrial nos portos tradicionais – muitas vezes 

localizados nas regiões centrais das cidades61. Novas áreas de expansão foram criadas, 

promovendo a obsolescência e, conseqüentemente, o abandono dos portos, deixando vizinhanças 

inteiras vagas e disponíveis para novos usos. (GUERRA, 2005) 

 

2.3.1. BALTIMORE 

Baltimore é uma cidade situada na costa leste dos Estados Unidos, sendo a maior cidade 

do estado de Maryland e próxima da capital federal, Washington.  Tendo seu desenvolvimento 

intimamente ligado ao mar e à atividade portuária, pode-se considerar que essa mesma atividade 

portuária gerou muitos de sucessos e, também, a maior parte de seus problemas. 

                                                
61 Na América do Sul também há casos de áreas portuárias que sofreram degradação e passaram, posteriormente, por 
processos de recuperação e adaptação – como o Puerto Madero, em Buenos Aires (Argentina), e o Mercado Ver-o-
Peso, em Belém. 



 
 
 
 
 
 
A construção do porto aconteceu no século XVIII para escoamento da produção agrícola 

e, posteriormente, produtos da extração de ferro. Baltimore se desenvolveu como entreposto 

comercial, sendo o principal importador de açúcar das ilhas do Caribe, e se destacou no campo 

da construção naval. Após o grande incêndio que ocorreu em 1904, a cidade se reconstruiu 

rapidamente, mantendo, entretanto, praticamente a mesma malha existente anteriormente, 

inclusive no porto. 

Até a Segunda Guerra Mundial, Baltimore era reconhecida por seu parque industrial, e 

sua economia baseada na navegação e na siderurgia. A partir dos grandes investimentos na 

malha rodoviária e da oferta de habitação barata nos subúrbios, ocorreu o chamado “white 

flight”, fenômeno no qual a população branca de classes média e alta migrou do centro para os 

subúrbios, assim como shopping centers, escolas, indústrias, escritórios e hospitais. A população 

que ficou foi a mais pobre, majoritariamente negra e desempregada, em áreas esvaziadas cuja 

tendência foi a progressiva deterioração. Entre os problemas que afetavam a área central da 

cidade na década de 1950 estão: a existência de terrenos vagos por mais de 15 anos, 5 mil 

prédios abandonados, 25 mil unidades habitacionais consideradas de baixo padrão, demolidas. 

(DEL RIO, 2010) 

Nessa época, a área portuária central (Inner Harbor), já se encontrava extremamente 

deteriorada. Havia dificuldades para as operações portuárias devido à configuração física do 

porto, que não suportava o novo modelo baseado em contêineres. Em princípios da década de 

1960, Baltimore era conhecida como uma cidade a ser evitada, e tanto a indústria portuária 

quanto a as atividades de comércio e apoio haviam abandonado o Inner Harbor.  Essas 

características fizeram com que Baltimore ficasse conhecida como uma cidade “com um grande 

passado, mas sem futuro”. (DEL RIO, 2010) 

A partir da fundação do Committee for Downtown (Comitê para o Centro), em 1954 – 

cujo objetivo era o enfrentamento da decadência da área central e a arrecadação de fundos – e do 

Greater Baltimore Committee (GBC / Comitê da Grande Baltimore), a situação começou a 

mudar. Em 1957 foi lançado o plano para a área de Charles Center, “uma das primeiras parcerias 

público-privadas e o primeiro voltado para a renovação do coração de uma cidade nos Estados 



 
 
 
 
 
 

Unidos, prevendo investimentos da ordem de 140 milhões de dólares (valores da época).”62 A 

prefeitura aportou 25 milhões de dólares no plano, e o legislativo declarou a área como “de 

renovação”, o que permitia a desapropriação e a capacidade de receber verba federal específica. 

Foi criada uma empresa de capital-misto sem fins lucrativos (Charles Center Management 

Incorporate – CCMI) para fazer a gestão e implementação do plano, medida que foi estratégica 

para o seu sucesso. 

A primeira fase do plano recomendava a renovação de quatro quarteirões da área central 

de negócios, o que alavancaria o processo de recuperação de todo o centro. Foi, ainda, o primeiro 

plano que preservou edifícios históricos não tombados e buscou misturar usos como escritórios, 

lojas, teatro, hotel e residências, medida que contrariava o pensamento urbanístico vigente nos 

Estados Unidos à época.  

Uma concorrência pública foi feita pela CCMI para construir o primeiro edifício do 

Charles Center em 1959. A empresa vencedora apresentou projeto de Mies van der Rohe, e o 

edifício One Charles Center foi inaugurado em 1962, uma torre de 23 pavimentos em aço e vidro 

sobre pilotis e uma praça pública. Como é hoje característico dos projetos de regeneração de 

áreas centrais, já nessa época o papel das grandes arquiteturas se mostrou fundamental para o 

sucesso do empreendimento, além de uma importante estratégia de marketing e de demonstração 

da dedicação do poder público no projeto de revitalização do centro, aumentando a credibilidade 

no processo e chamando a atenção da mídia nacional. A empresa selecionada em segundo lugar 

acabou construindo seu projeto em um terreno do outro lado da rua do One Charles Center, e seu 

edifício ficou pronto antes do projetado por Mies van der Rohe, o que também ajudou a atrair 

investidores. 

Em 1963 o Charles Center já contava com, além dos dois primeiros, mais dois novos 

prédios construídos e seis em fase de projeto. Em meados da década de 1980 completou-se outro 

plano para o Charles Center, inaugurando a estação de metrô e contando com a construção de um 

prédio de uso misto no último terreno livre.63 

                                                
62 MILLSPAUGH, Martin. “The Inner Harbor History”. In: Urban Land. Urban Land Institute, abril de 2003. Apud 
DEL RIO, 2010. 
63 DEL RIO, op. cit. 



 
 
 
 
 
 
O sucesso do Charles Center alavancou a recuperação de toda a área central, mas também 

apresentou problemas e sofreu crises, levando a uma flexibilização do plano. Praças que nunca 

chegaram a ter um uso tão dinâmico quanto o planejado, prédios residenciais de média e baixa 

renda que tiveram que ser convertidos para consumidores de maior poder aquisitivo, a demolição 

de parte do sistema de passarelas e da loja de departamentos que ligava duas praças públicas, em 

1998, para dar lugar a uma unidade da escola de negócios da Johns Hopkins University, são 

alguns dos problemas que tiveram que ser enfrentados. A prefeitura promoveu, em 2002, 

concurso arquitetônico para o redesenho do Center Plaza, projeto que se encontra em 

construção.64 

Como Londres (objeto de análise da próxima seção), Baltimore reinventou seu porto, 

trazendo um projeto baseado na grande atração de capital privado para áreas comerciais, 

edifícios de escritórios e sedes de empresas, e apostando no uso misto para dinamização do 

espaço urbano. Como no projeto de Londres, Baltimore sofreu com a expulsão da população de 

classes mais baixas, que não suportou os encargos do novo padrão econômico estabelecido na 

região. Como arquitetura emblemática, o projeto de Mies van der Rohe, um dos mais 

importantes arquitetos do movimento modernista, precursor de uma tipologia de formas limpas e 

claras, de aço e vidro, com perfeição de detalhes, que até hoje serve de inspiração para novas 

edificações mundo afora. O plano de Inner Harbor, pela inovação de seus processos e 

compromisso e agilidade do poder público em sua implantação, tornou-se também um exemplo a 

ser citado quando tratamos de grandes projetos de revitalização urbana. Tendo sido iniciado 

ainda na década de 1950, foi um dos precursores dos muitos planos estratégicos de 

desenvolvimento urbano de áreas portuárias em cidades ao redor do mundo, inclusive Bilbao. 

 

2.3.2. LO�DRES 

 

É sabido que diversas regiões ao redor do mundo, especialmente da Europa e da América 

do Norte, já lançaram mão de projetos que visavam reposicioná-las no contexto mundial, 

redefinir sua imagem, e dinamizar sua economia. No caso do projeto Docklands de Londres, o 

contexto citado acima acarreta, a partir de 1960, a diminuição da importância do porto, até seu 

                                                
64 Ibid. 



 
 
 
 
 
 

total fechamento vinte anos mais tarde. Além da conteinerização dos portos, a legislação 

ambiental e a construção do porto de Tilbury foram também fatores que alimentaram a 

decadência da região das Docas Londrinas. Iniciativas visando à recuperação da área começam a 

aparecer no início da década de 1970, com a proposta City 'ew Town, do governo conservador – 

complexo multiuso, escritórios, shoppings, residências, hotéis. O London Docklands Strategic 

Plan, proposto em 1976 pelo governo trabalhista, incentivava indústrias locais e habitação de 

interesse social.  

Foi a partir do governo Thatcher, em 1979, que se iniciou a consolidação da apropriação de 

práticas empresariais para o espaço urbano. Foi fundamental a criação das Zonas de 

Empreendimento (EZs), incentivando a instalação de empreendimentos através de isenção fiscal 

e liberação de obtenção de alvará para construção; assim como das Corporações de 

Desenvolvimento Urbano (Urban Development Corporations, ou UDCs), responsáveis por 

desapropriações, demolições e instalação de infra-estrutura para posterior venda das terras a 

entidades privadas. 

A LDDC (London Docklands Development Corporation) foi criada em 1981, dando 

prosseguimento ao processo de mudança de perfil da região portuária, transformando armazéns 

em lofts e trazendo projeto de Richard Rogers65 para um complexo multiuso de alta tecnologia (à 

época), contando com centro empresarial, conjuntos residenciais, galeria de arte, marina etc. De 

1981 a 1987 diversos projetos e empreendimentos foram feitos, sempre seguindo a lógica 

neoliberal de Thatcher. 

A quebra da Bolsa de Nova York em 1987 trouxe uma redução em 100 mil empregos no 

setor financeiro e o conseqüente esfriamento do mercado imobiliário de escritórios. A taxa de 

desemprego dobrou de 10 para 20%, piorando a situação da população local. O projeto teve 

impacto, ainda, em outros setores, como transporte e o aumento brutal do valor imobiliário (entre 

1984 e 1987, em algumas áreas, o aumento do valor de um imóvel chegou a 400%). �a década 

de 1990, gastos com obras no sistema viário e de metrô foram estimados em 2,4 bilhões de 

libras, sendo o governo inglês responsável por 80% desse valor.  (NOBRE, 2002) 

                                                
65 Arquiteto ítalo-britânico nascido em 1933. Ganhador do Prêmio Stirling em 2006 pelo projeto do Aeroporto de 
Barajas, em Madri. Em 2007, foi ganhador do Pritzker Prize. Entre suas obras mais conhecidas estão o Centro 
Pompidou, em parceria com Renzo Piano, em Paris, a sede do Lloyd’s London, a Corte Européia de Direitos 
Humanos em Strasburgo e o Domo do Milênio, também em Londres. Em 1996, Rogers entrou para a House of 

Lords, sob o título “The Lord Rogers of Riverside”. Quando fez o projeto da South Bank, Rogers já era reconhecido 
internacionalmente. 



 
 
 
 
 
 

Apesar dos problemas decorrentes da adoção de práticas empresariais ao contexto urbano, o 

projeto das Docklands de Londres foi emblemático no sentido de promover a recuperação de 

uma área cujo uso principal (atividade portuária) havia passado por transformações que a fizeram 

cair na obsolescência. A mudança de perfil do porto, que passou a abrigar atividades 

empresariais e de entretenimento, tornou-se um paradigma para novos projetos que viriam a 

acontecer em regiões onde os portos estavam, também, decadentes. 

 

2.3.3. BARCELO�A 

O movimento de renovação urbana de Barcelona foi deflagrado nos anos 1980, tendo 

sido um caso inspirador para muitas cidades ao redor do mundo. Já tendo em sua bagagem um 

histórico de ações urbanísticas, no final da década de 1980 a cidade se viu confrontada com o 

desafio de realizar os Jogos Olímpicos de 1992. O então prefeito da cidade, Pasqual Maragall, 

colocou a premissa que se tornou, a partir de então, um dos jargões mais repetidos em cidades 

que se propõem a passar por processos semelhantes: “Que sejam realizados os Jogos Olímpicos 

para uma cidade e não uma cidade para os Jogos Olímpicos”. Barcelona até hoje colhe bons 

resultados que partiram dessa visão, e o restabelecimento da relação porto-cidade virou exemplo 

para outras metrópoles.66  

Barcelona é uma cidade portuária mediterrânea cujos quarenta quilômetros de frente 

marítima foram totalmente remodelados ao longo do tempo, adaptando-se às suas mudanças 

urbanísticas, econômicas e sociais. Fatores importantes para esse processo foram o 

fortalecimento do setor terciário, especialmente o turismo, e a consolidação do seu papel como 

cidade global, inclusive com a criação de uma plataforma de gestão da “marca” da cidade.67 

Em 1986 Barcelona foi eleita para sediar os Jogos Olímpicos de 1992, o que se 

apresentou como uma grande oportunidade para o estabelecimento de uma nova relação com sua 

frente marítima e o porto, como acontecido nos exemplos vistos anteriormente e em diversas 

cidades portuárias ao redor do mundo. Em Barcelona, mais uma vez, podemos constatar os 

                                                
66 ANDREATTA, 2010 
67 Ibid. 



 
 
 
 
 
 

efeitos negativos que a mudança tecnológica envolvendo as atividades portuárias trouxera para a 

cidade. 

A Barcelona de hoje, com aproximadamente cem quilômetros quadrados de superfície e 

população de 1,5 milhões de habitantes, é um dos principais destinos turísticos do mundo, 

estando atrás apenas de Londres e Paris em número de recepção de turistas na Europa.  O porto 

de Barcelona, atualmente, é uma das principais portas de entrada do sul da Europa, recebendo 

mais de 250 linhas que a ligam a mais de oitocentos outros portos ao redor do mundo. O 

movimento portuário em Barcelona não pára de crescer, o que pode ser considerado fruto do 

planejamento feito nas décadas de 1970 a 1980.68 

O Port Vell, próximo ao centro histórico e ao bairro da Barceloneta, encontrava-se em 

“processo de obsolescência e desuso” (ANDREATTA, 2010). Com a oficialização da cidade 

como futura sede dos Jogos Olímpicos, houve um grande estímulo externo para a remodelação 

de toda a área portuária, estímulo este refletido no sucesso de outros países onde cidades 

emblemáticas já haviam dado usos urbanos a suas áreas portuárias no sentido de revitalizá-las. 

Nos Estados Unidos, Boston, São Francisco, Baltimore e Nova York foram cidades que já nos 

anos 1970 e 1980 dispunham de áreas portuárias que haviam passado por projetos de 

revitalização, assim como Londres. Barcelona também trilhou esse caminho, fortalecida pela 

existência prévia do Ensanche69, plano urbanístico elaborado por Cerdà70 e publicado em 1859. 

A estruturação urbana da Barcelona do século XX a partir do Ensanche, que já era o seu 

suporte estrutural e urbano, e que vem sendo implementado até hoje, passou por um momento 

importante com a publicação do Plano Metropolitano em 1953. O plano mantinha os espaços 

verdes, definia áreas para conjuntos habitacionais, adaptava o espaço urbano aos automóveis 

(prática urbana mais característica da década de 1960 no mundo) e planejava o primeiro cinturão 

de ronda ao redor da cidade, tendo sido posteriormente seguido por mais dois anéis viários. 

                                                
68 Dados do site da Autoridade Portuária de Barcelona: http://www.apb.es 
69 Em português, ensanche significa expansão. 
70 Ildefons Cerdà foi o engenheiro que propôs a expansão de Barcelona contígua à urbe existente, mediante uma 
malha regular que uniria os bairros periféricos. O Plano de Cerdà, ou Plano do Ensanche, objetivou urbanizar o 
terreno plano e rural fora das muralhas da cidade, privilegiando a fluidez da circulação e a manutenção da higiene. O 
Plano Cerdà, além de propor uma nova urbanização, previa relações entre o porto e a cidade mutuamente 
enriquecedoras, pois o porto era o lugar central do seu projeto de expansão. (ANDREATTA, 2010) 



 
 
 
 
 
 
Entre 1974 e 1976 foi iniciado o novo Plano Metropolitano de Barcelona, desta vez 

contando com a participação popular. Assim, o início da década de 1980 já trazia novos esforços 

para recuperação do espaço público, impulsionados pela nova gestão municipal. 

A organização dos Jogos Olímpicos foi, de certa maneira, o pretexto que garantiu o 

grande investimento público e estimulou o investimento privado, privilegiando projetos 

habitacionais, equipamentos urbanos e áreas públicas, tendo apenas 11% dos recursos totais sido 

destinados às instalações olímpicas.71  

“Em linhas gerais, pode-se afirmar que três ações marcaram o período: 

urbanização submetida ao conceito e à concepção da cidade; tecnologia 

utilizada a serviço dos objetivos pretendidos; e reabilitação de modo a 

garantir a valorização das antigas marcas da cidade. Barcelona 

transformou-se numa cidade aberta ao mar, com amplas áreas livres e 

parques públicos. E o Port Vell surgiu como peça urbana essencial nessa 

estratégia.” (ANDREATTA, 2010) 

 

No início da década de 1980, a estrutura portuária de Barcelona estava tecnicamente 

obsoleta. Em 1985 foi criada a Comissão do Port Vell, que aprovou a constituição de um órgão 

específico de gestão. A Gerência Urbanística Port 2000 visava planejar, construir e dirigir as 

obras de remodelação no Port Vell, contando com uma figura jurídico-institucional definida pelo 

Agrupamento de Interesse Econômico (AIE) a partir de 1991, o que garantiu o caráter 

empresarial de adequação às novas funções urbanísticas. O Plano Especial de Port Vell foi 

aprovado em 1988 prevendo a reutilização do espaço portuário para usos lúdicos, culturais e 

turísticos; a integração e dotação de algumas atividades e equipamentos para o distrito de Cidade 

Velha; e a abertura da cidade ao mar. 

Para Andreatta (2010), falar sobre o Port Vell significa avaliar a estratégia urbano-

portuária para colocar Barcelona entre as cidades mais dinâmicas e inovadoras da Europa. 

Mesmo após 15 anos da sua inauguração, o número de visitantes continua alto, na casa dos 15 

milhões ao ano – resultado do aproveitamento de 55 hectares de espaço portuário obsoleto 

                                                
71 Andreatta, op.cit. 



 
 
 
 
 
 

convertido em zonas de passeio, diversão e descanso após três anos de planificação e sete anos 

de obras.72 

O modelo utilizado em Barcelona, apesar de manter semelhanças pelo aspecto da 

desindustrialização de sua região portuária, difere dos apresentados anteriormente 

essencialmente porque a cidade conquistou um objetivo que a fez traçar uma estratégia de 

recuperação de seu porto degradado, e tinha um prazo limite para fazê-lo, assim como as demais 

intervenções com as quais se havia comprometido em função dos Jogos Olímpicos de 1992. A 

criação de um fato teve uma série de desdobramentos em termos de obras públicas e de infra-

estrutura dos quais a cidade já precisava. O modelo de economia mista também foi utilizado em 

Barcelona, onde o setor privado teve grande participação nos projetos públicos. 

A idéia de reposicionar a cidade através de ações de marketing urbano ligado à 

modernização da cidade a partir do projeto olímpico foi extremamente bem sucedida, e seus 

desdobramentos são vistos até hoje na quantidade de turistas, na requalificação dos espaços 

púbicos, no aumento da capacidade de atração da cidade para novos negócios e na crescente 

movimentação de seu porto, especialmente para o setor de turismo de cruzeiros. A estratégia de 

remodelar o porto para que pudesse utilizar os próprios navios como hotéis durante os Jogos 

Olímpicos foi também muito bem sucedida, uma vez que forçou a adequação da estrutura 

portuária ao mesmo tempo em que evitou a construção de equipamentos que poderiam vir a ficar 

obsoletos após os Jogos. 

Em suma, a estratégia de Barcelona, como as demais, calcada no planejamento 

estratégico com base em grandes projetos urbanos e no marketing da cidade, teve seu elemento 

diferencial no fato de ter em seu cerne um plano de expansão e estruturação urbana que já vinha 

sendo bem-sucedido há anos. Respeitando o plano e agregando a ele os valores estratégicos de 

cada era foi que Barcelona conseguiu atingir os objetivos traçados para que os Jogos Olímpicos 

servissem à cidade, e não o contrário. Barcelona é uma cidade que planeja sua expansão, mas 

que ao mesmo tempo prioriza a qualidade de vida dos moradores e visitantes, prioriza a 

qualidade dos espaços públicos e da boa arquitetura, prioriza o pedestre.  

                                                
72 Os dados referentes nessa seção foram obtidos, em sua maioria, no capítulo escrito por Verena Andreatta, 
“Barcelona: Port Vell”, para o livro “Porto Maravilha e o Rio de Janeiro + 6 Casos de Sucesso de Revitalização 
Portuária”, 2010. 



 
 
 
 
 
 
Após os casos citados anteriormente, como Baltimore e Londres, entre outros (como 

Rotterdam, Berlim, Dublin, cidades que se reinventaram a partir de suas deficiências e dos 

mecanismos do planejamento estratégico), acredito que Barcelona seja, hoje, o caso mais 

emblemático e mais respeitado de estratégia de renovação urbana, tendo servido de inspiração 

inconteste para Bilbao e tantas outras cidades. Inclusive, muito fortemente, para a cidade do Rio 

de Janeiro. 

 

 

2.4. CO�TEXTO HISTÓRICO, ECO�ÔMICO E URBA�O EM BILBAO  

A aglomeração urbana de Bilbao foi um dos principais centros industriais da Espanha, 

sendo núcleo articulador de um amplo espaço econômico regional. Entretanto, a base produtiva 

metropolitana viu-se enfraquecida a partir da crise fordista73 e das dificuldades de adaptação às 

novas condições da concorrência globalizada. A indústria, que era a base da economia da região 

durante seu período de crescimento, foi a principal razão da contração e do declínio a partir de 

meados dos anos 1970. (RODRIGUEZ, et al., 2008 p. 132) 

A região metropolitana de Bilbao acompanhou, por mais de um século, os ciclos de 

expansão e contração das atividades manufatureiras. Desde a segunda metade do século XIX, 

quando dos primeiros momentos da industrialização, a estrutura espacial e sócio-econômica da 

cidade foi moldada pelas demandas industriais. A Margem Esquerda (Margen Izquierda no mapa 

a seguir), onde estavam as minas e instalações portuárias, tornou-se o coração das comunidades 

trabalhadoras e industriais a partir do desenvolvimento das manufaturas e do intenso processo de 
                                                

73 Segundo Harvey, a crise do modelo fordista ocorreu, principalmente, em função da sua incapacidade em absorver 
as demandas geradas pelo sistema capitalista, sendo um de principais fatores o que Harvey chama de rigidez. 
“Rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa, que 

impediam a flexibilidade do planejamento (...)". "Rigidez nos mercados, na alocação e nos contratos de 

trabalho”. As tentativas de superar esses problemas esbarravam nas manifestações da classe trabalhadora, cuja 
pressão sobre o Estado acarretou a intensificação dos investimentos em assistência social. Também contribuíram 
para a crise do Fordismo: a crise do petróleo em 1973; mudanças tecnológicas; fusões e incorporações de empresas; 
desigualdades entre os setores de trabalho no interior do sistema fordista; e o surgimento de novas necessidades 
relativas ao consumo. Como conseqüência, deu-se a ascensão de um novo modelo de acumulação, associado a um 
novo sistema de regulamentação política e social, chamado por Harvey de regime de acumulação flexível – ou o que 
outros autores chamam de pós-fordismo (KUMAR, 1997). Para Harvey, o modelo de produção e acumulação 
calcado na rigidez produtiva foi substituído por um regime fundamentado em uma maior flexibilidade dos 
processos, produtos, padrões de consumo, mercados e da organização do trabalho. (HARVEY, 2007 pp. 135-162) 

 



 
 
 
 
 
 

imigração. Em Bilbao, uma nova racionalidade de funções e classes segregadas levou ao 

surgimento de áreas residenciais e comerciais para a burguesia industrial e financeira no centro, e 

de bairros da classe trabalhadora na periferia. A Margem Direita (Margen Derecha), 

inicialmente uma área de lazer e de residências de veraneio para as classes mais altas, foi 

gradualmente transformada num centro residencial de maior qualidade, de habitações de luxo e, 

mais tarde, de atividades terciárias.  (RODRÍGUEZ, et al., 2001) 

 

 

Figura 8: Mapa Funcional da Região Metropolitana de Bilbao  
Fonte: (RODRÍGUEZ, et al., 2001 p. 162) 

 

Após a Guerra Civil Espanhola (1936-39) seguiu-se uma década de estagnação 

econômica e isolamento político, dando lugar a um período de industrialização acelerada nos 

anos 1950 e 60. Junto a Madri e Barcelona, Bilbao tornou-se um pólo importante de atração 

tanto de capital como de mão-de-obra. Os investimentos nesta fase de industrialização 

intensificaram a especialização da cidade em manufatura pesada e siderurgia, um fator que viria 

a ser crítico na perda do dinamismo e no impacto da crise econômica da década de 1970. 



 
 
 
 
 
 
O crescimento da população de Bilbao em 111% entre 1950 e 1970, alavancado pelo 

fluxo migratório contínuo, e em 182% na Margem Esquerda durante o mesmo período, criou a 

base para a expansão demográfica e física da região. A população continuou crescendo durante a 

década de 1970, embora num ritmo muito menos intenso (14%). Esse crescimento populacional 

foi acompanhado por um período de intensa atividade imobiliária caracterizada por um governo 

permissivo, compelido por fatores como o aumento da demanda, o déficit estrutural e recursos 

limitados. Um “urbanismo de tolerância”, subserviente aos interesses e pressões de 

incorporadores e construtores, transformou a especulação na dinâmica-chave da urbanização 

acelerada.  

A combinação entre crescimento acelerado e urbanismo selvagem favoreceu a 

reprodução de padrões de segregação sócio-espacial na região metropolitana. O caráter industrial 

e trabalhador da Margem Esquerda foi acentuado pela expansão das atividades manufatureiras e 

portuárias e pela concentração de mão-de-obra imigrante nessa área. No município de Bilbao, a 

principal dinâmica consistia no aumento de funções de centralidade associadas à concentração de 

atividades financeiras e serviços no bairro comercial central que, ainda assim, mantinha seu 

caráter residencial para grupos de alta renda, enquanto as classes trabalhadoras se estabeleciam 

na periferia do município. O crescimento da Margem Direita ficou condicionado ao seu papel 

como zona residencial para as classes média e alta. Porém, ao longo da década de 1970, alguns 

dos municípios da Margem Direita começaram a atrair uma importante fatia das atividades 

terciárias em expansão, reforçando as divisões sociais e industriais da região metropolitana.  

Após duas décadas deste crescimento acelerado, a economia metropolitana foi fortemente 

atingida pela crise fordista e pela reestruturação da produção e das demandas globais. As 

atividades manufatureiras, motores do crescimento da fase de expansão, agora lideravam 

dinâmicas de contração e declínio. Entre 1975 e 1996, a região metropolitana de Bilbao perdeu 

47% dos empregos na manufatura e a proporção de empregos na indústria caiu de 46% para 

23%. A maior parte dessas perdas foi em setores diretamente ligados ao método de produção 

fordista, tais como: construção naval, siderurgia, químicos e equipamentos elétricos, sendo todos 

esses setores dominados por grandes companhias74. Em 1996, a participação dos serviços na 

                                                
74 Em 1975 a indústria básica e a metalurgia concentravam mais de 70% do total de empregos industriais na região 
metropolitana de Bilbao. Essas atividades ainda somavam 68% dos empregos em manufatura em 1986, mas sua 
participação no total de empregos metropolitanos  caíra de 22% para 12%. 



 
 
 
 
 
 

cidade de Bilbao havia crescido de 42 para 65%, revelando a reorganização da economia urbana, 

agora especializada em serviços, conforme demonstra a tabela abaixo. 

 

Tabela 04 . Empregos por Setor na Região Metropolitana de Bilbao 1975-96 (em milhares) 

 1975 1981 1986 1991 1996 

Agricultura 2,5 1,6 1,6 1,5 1,6 

Manufatura 136,3 116,0 96,3 94,0 75,1 

Construção Civil 32,8 24,9 17,8 24,5 20,3 

Serviços 124,9 130,6 143,4 176,3 182,0 

Total 296,5 273,1 259,1 296,3 279,0 

Fonte: Eustat (1986, 1996) in (RODRÍGUEZ, et al., 2001 p. 163) 

 

Além da queda da participação dos setores manufatureiros na economia de Bilbao, 

observou-se também um grande aumento na taxa de desemprego entre 1975 e 1986, subindo de 

2,3% para 26% durante o período. Uma década depois, a taxa apresentava alta de 1 ponto 

percentual, atingindo 27%, para somente começar a cair na segunda metade da década de 1990, 

atingindo 18% em 1998 (um ano após a inauguração do Museu Guggenheim) e 14% em 200075. 

No entanto, a queda na taxa de desemprego veio acompanhada de um crescente volume de 

trabalho temporário e da relação salarial que “institucionalizou a insegurança e a vulnerabilidade 

aumentando o risco de exclusão para amplos segmentos da população”. (RODRIGUEZ, et al., 

2008)  Assim, o desemprego configura a principal variável para a avaliação de mudanças nas 

condições de vida e moradia e nas dinâmicas de exclusão social, gerando insegurança, 

instabilidade e risco para uma crescente parcela da população urbana. (RODRÍGUEZ, et al., 

2001) 

A taxa de pobreza tanto na cidade de Bilbao como na sua Região Metropolitana, 

especialmente a Margem Esquerda, aumentou drasticamente ao longo das décadas de 1980 e 

1990. Enquanto a Margem Direita e o município de Bilbao viram o perfil dos empregos mudar 

para uma maior concentração de profissionais especializados e de serviços, na Margem Esquerda 

os trabalhos braçais ainda são maioria – apesar da diminuição no número de empregos e da 

participação decrescente dessas atividades na estrutura ocupacional (conforme apresentado na 

                                                
75 Eustat, 1986, 1991, 2002 in (RODRÍGUEZ, et al., 2001) e (RODRIGUEZ, et al., 2008) 



 
 
 
 
 
 

Tabela 04). Em 1996 a Margem Esquerda e o município de Bilbao concentravam praticamente 

60% de todos os lares no País Basco vivendo em situação de pobreza real ou potencial. 

Significativamente, entre 1996 e 2000, o crescimento da vulnerabilidade nas residências do 

município de Bilbao acontece numa fase economicamente muito dinâmica e com investimentos 

maciços em renovação urbana. O mapa a seguir demonstra a dinâmica de diferenciação e 

polarização entre as regiões entre 1982 e 1997. (RODRÍGUEZ, et al., 2001) 

 

 

Figura 9: Média do aumento salarial per capita (em pesetas correntes) dos municípios da Região Metropolitana de 
Bilbao 
Fonte: (RODRÍGUEZ, et al., 2001 p. 166) 

  

Pode-se concluir que, ao longo das décadas de 1980-90, o declínio industrial e a 

reestruturação econômica contribuíram para aumentar a divisão espacial e social na Bilbao 

metropolitana. Dinâmicas demográficas, de trabalho, setoriais e de renda contrastantes ao longo 

dos ciclos históricos promoveram as condições para a reprodução do desenvolvimento desigual. 

A estrutura relativa de diferenciação se consolida enquanto a Margem Esquerda decadente 

continua a se destacar do dinamismo da Margem Direita. Além do mais, as alterações na base 



 
 
 
 
 
 

econômica durante a década de 1990 criaram as condições para o surgimento de novas formas de 

segregação e de polarização na cidade76. 

A estrutura física e urbana também sofreu fortemente o impacto da desindustrialização ao 

longo da Ría. O declínio industrial deixou inúmeros espaços degradados e semi-abandonados em 

toda a Região Metropolitana de Bilbao, concentrados principalmente nos terrenos planos do 

estuário em ambas as margens da Ría. Em 1991 foram identificados 158 complexos industriais 

em ruínas, ocupando cerca de 150 hectares de solo industrial na área metropolitana de Bilbao. 

Outros 300 hectares correspondiam a instalações de empresas em processo de reconversão ou 

fechamento. Em 1998, as ruínas ainda ocupavam mais de 330 hectares da área metropolitana, 

72% do total de ruínas industriais do País Basco. O fato de o solo em boa parte dessas áreas estar 

contaminado era, também, uma fator que dificultava a sua recuperação e potencial reconversão 

para outros usos. (RODRIGUEZ, et al., 2008 p. 108) 

Ao final da década de 1980, a cidade de Bilbao havia se transformado em uma cidade de 

antiga industrialização em declínio numa macrorregião (Cornisa Cantrábica) também em 

declínio. Enquanto outras grandes áreas metropolitanas da Espanha já mostravam sinais de 

recuperação (Castells, 1990 apud RODRIGUEZ, et al., 2008 p. 109) e iniciavam projetos 

urbanos importantes, “Bilbao parecia irremediavelmente presa a um processo ininterrupto de 

desmanche socioeconômico, demográfico, ambiental e funcional” (RODRIGUEZ, et al., 2008).  

A passagem da década inauguraria uma nova etapa no processo de transformação urbana, 

com o reconhecimento da dimensão urbana da crise e de suas conseqüências para a dinâmica 

regional, o que colocou Bilbao no centro de um debate estratégico e de diversas iniciativas para 

sua revitalização. Essas iniciativas foram, num primeiro momento, desordenadas e pontuais, mas 

abriram caminho para as posteriores sistematização e coordenação interinstitucionais. Bilbao 

passou, ao longo da década de 1990, do declínio ao dinamismo urbano, produto da atividade e da 

liderança sem precedentes do setor público na regeneração urbana. (RODRIGUEZ, et al., 2008)  

 

                                                
76 A dinâmica de polarização é mais intensa durante a década de 1980, tendo a renda média da população da 
Margem Esquerda da Ría (e do Txoriherri) caído quase 10 pontos percentuais  entre 1982 e 88. Enquanto isso, na 
zona de Uribe Costa, o aumento foi praticamente na mesma proporção. Embora tenha havido uma pequena melhoria 
a partir dos anos 1980, as diferenças entre as zonas se mantiveram ao longo da década de 1990. (RODRIGUEZ, et 
al., 2008) 



 
 
 
 
 
 

2.5. ARQUITETURA, GRIFFE, CIDADE CO�TEMPORÂ�EA: BILBAO �O 

MU�DO 

O resultado do processo de aplicação de uma política neoliberal ao contexto urbano em 

Bilbao ainda está em curso. A imagem internacional da cidade de Bilbao passou – em menos de 

uma década – de metrópole de antiga urbanização decadente a nova “Meca do urbanismo”77. A 

expressão mais emblemática desse processo é o Museu Guggenheim, com projeto do arquiteto 

Frank Gehry78, inaugurado em 1997. 

Figura 10: Vista aérea de Bilbao 
Fonte: http://maps.google.com. Marcações inseridas pela autora. 

 

Embora relativamente recente e emblemático, o caso de Bilbao não constitui um fato 

isolado. Como demonstrado nas seções anteriores, o processo de empresarialização do espaço 

urbano, que tem início nos Estados Unidos com mais força a partir da década de 1960 em 

cidades como Pittsburgh, Baltimore e Nova York, difundiu-se pelo mundo, chegando à Europa 

                                                
77 MASBOUNGI, 2001 apud RODRIGUEZ, et al., 2008. 
78 Frank Gehry, arquiteto canadense naturalizado americano, nascido em 1929, foi agraciado com o Pritzker Prize 
em 1989. Entre seus principais trabalhos, além do museu Guggenheim de Bilbao, estão o MIT Strata Center em 
Cambridge, Massachusetts, o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, o Vitra Design Museum na Alemanha, 
entre muitos outros. Mas foi sua residência em Santa Monica (1978), na California, que alavancou sua carreira.  



 
 
 
 
 
 

em cidades como Londres e Barcelona (entre muitas outras)79 até chegar a Bilbao. O que difere 

Bilbao dessas cidades, em termos de estratégia, é a imagem que a cidade registrou no imaginário 

coletivo ao redor do mundo: a imagem de que o museu Guggenheim foi o único responsável pelo 

reposicionamento da cidade no contexto europeu e mundial. Já vimos que o processo de Bilbao, 

assim como o das outras cidades citadas, foi longo e em diversas fases, e segue em andamento 

ainda hoje. Entretanto Bilbao, diferentemente de Londres ou Barcelona, não possuía uma 

imagem simbólica e pictórica tão cristalizada internacionalmente. Muitas pessoas nunca haviam 

sequer ouvido falar em Bilbao quando o “fenômeno Guggenheim” surgiu, com sua imagem 

sendo veiculada no mundo todo. Então, se Barcelona e Londres gozam da imagem de cidades 

que promoveram a recuperação de suas áreas decadentes e melhoraram seu espaço urbano já 

emblemático, onde a estratégia era “explorar e potencializar aquelas características pelas quais a 

cidade é prontamente identificada, aquilo que constitui a imagem-Barcelona”80 (ou Londres), 

Bilbao criou para si uma imagem onde museu e cidade se confundem, justamente por não contar 

com um capital simbólico tão potente quanto Londres ou Barcelona. Hoje, quando se fala em 

Bilbao, o que vem à mente não são os atributos de seu porto, a beleza de suas praças ou a 

dinâmica de seu comércio. Bilbao virou sinônimo de Guggenheim. 

Os grandes projetos urbanos são o instrumento-chave desses processos, com o modelo de 

intervenção para a regeneração urbana na Europa, desde meados dos anos 198081. A produção da 

nova imagem de cidade em Bilbao contou com a implantação de programas recorrentes: 

arquiteturas emblemáticas, projetos-bandeira, centros de convenções, infra-estruturas culturais e 

políticas, parques temáticos, festivais e eventos internacionais, com a clara finalidade de 

marketing urbano e propaganda. O contexto nacional e internacional é, cada vez mais, de 

concorrência entre cidades. Arantes82 cita Boisot para exemplificar o nível de concorrência 

atingido pelas cidades com a adoção das políticas neoliberais a projetos urbanos: “a planificação 

urbana é um jogo contra a natureza, a planificação estratégica é um jogo contra adversários”. 

                                                
79 Para mais informações sobre cidades européias que passaram pelo que está aqui sendo chamado de urbanização 
neoliberal, ver o artigo de SWYGEDOUW, MOULAERT & RODRÍGUEZ, op. cit., sobre os resultados do projeto 
de pesquisa URSPIC (Urban Restructuring and and Social Polarization in the City), no qual foram analisadas treze 
cidades de diferentes escalas, e que adotaram esta prática em seus projetos urbanos. Entre elas, Londres, Atenas, 
Roterdã, Dublin, Berlim e Bilbao. 
80 ARANTES in : ARANTES, et al., 2009, p.54 (ARANTES, et al., 2009) 
81 RODRIGUEZ, et al., 2008 
82 ARANTES, op. cit. 



 
 
 
 
 
 

Visando incrementar sua receita em turismo e negócios, as cidades buscam a criação de espaços 

qualificados de consumo e produção, que atendam às novas demandas locais e globais, 

aumentando a capacidade de atração de investidores e consumidores.  

Assim, a reativação do potencial econômico e turístico de Bilbao através do planejamento 

estratégico consolida a visão de projetos arquitetônicos emblemáticos como motores e 

orientadores do desenvolvimento urbano. A cidade operou a reconversão de solos urbanos 

esvaziados pela desindustrialização e reorganizou a atividade portuária ao longo da área 

metropolitana. O principal foco dessa estratégia foi a região de Abandoibarra, “antigo enclave 

industrial e portuário de 35 hectares ao longo da margem esquerda da Ría e no coração 

residencial e terciário da cidade”83, conforme visto anteriormente neste capítulo. O êxito da 

operação em Abandoibarra transformou-a no segundo paradigma espanhol – após o sucesso de 

Barcelona – de intervenção urbana em uma área metropolitana saturada de ruínas industriais e 

espaços abandonados. As tentativas de reprodução do sucesso de Barcelona e Bilbao – ainda que 

com iniciativas que reproduzam apenas parte da estratégia urbana da cidade – são inúmeras, e 

muito populares no contexto tardio da América Latina, onde o Rio de Janeiro viu nos planos de 

Barcelona e Bilbao modelos a serem adaptados. 

Outro aspecto importante do modelo de urbanismo de projetos iniciado em Bilbao foi o 

desenvolvimento de intervenções relacionadas a grandes infra-estruturas de transporte: 

construção do metrô e remodelação dos trens de subúrbio, a expansão do porto e operações de 

reforma ferroviária, e um novo terminal para o aeroporto – com projeto de Santiago Calatrava, 

foi inaugurado em 2000 ao custo de mais de 70 milhões de euros, comportando o recebimento de 

4 milhões de passageiros / ano em todo o aeroporto. A combinação desses projetos com 

investimentos em outras infra-estruturas – especialmente o plano integral de saneamento da Ría e 

o próprio Museu Guggenheim – foram fundamentais para o desenvolvimento local de Bilbao. 

Ainda na região de Abandoibarra, viria a se instalar o Museu Guggenheim, um grande 

marco desse modelo de gestão para a regeneração urbana. As negociações para a implantação do 

Museu foram iniciadas em sigilo, em meados de 1991, entre o Governo Basco, a Assembleia de 

Biscaia e a Fundação Guggenheim de Nova York. À época, a Fundação Solomon R. 

Guggenheim estava sob o comando de Thomas Krens, diretor que, com uma visão controversa 

                                                
83 RODRIGUEZ, et al., 2008 – op.cit. 



 
 
 
 
 
 

do papel do museu, tinha na internacionalização da marca Guggenheim um dos mais fortes 

vetores de sua gestão.  

“Embora alguns críticos argumentem que o Sr. Krens, na realidade, 

transformou o Guggenheim numa franquia à McDonald’s ao custo da 

ampliação de seu acervo e dotação, ele efetivamente criou um modelo de 

expansão que está sendo copiado por instituições ao redor do mundo, 

inclusive pela Tate britânica e pelo Louvre na França. O Guggenheim-

Bilbao folheado a titânio, projetado por Mr. Gehry, é visto como um 

grande sucesso, atraindo mais de um milhão de visitantes todos os anos 

desde sua abertura em 1997.”84 (VOGEL, 2008) 

A Fundação Guggenheim, então em fase de campanha de internacionalização e 

valorização da marca, e a administração basca, buscando a mudança da imagem de cidade 

industrial decadente de Bilbao, viram nesse empreendimento convergirem os interesses de ambas 

as partes. As administrações bascas financiaram a totalidade dos custos da operação (140 

milhões de euros, além dos 210 milhões de euros destinados à exploração e aquisição de obras), 

com o respaldo da “importância da política cultural como instrumento para a regeneração 

urbana”. (RODRIGUEZ & ABRAMO, 2008) 

O acordo para a construção do museu foi firmado ainda em 1991, e sua construção 

iniciou-se em 1993, pouco após a proposta de Cesar Pelli e Asociados ser selecionada vencedora 

do II Concurso Internacional de Ideias para a ordenação de Abandoibarra. A cessão do solo para 

a construção do museu já havia sido aprovada pelo Ayuntamento. 

A questão simbólica é, como citado anteriormente, uma das mais importantes no processo 

de regeneração urbana de Bilbao. A implantação do museu em 1997, seguida da inauguração do 

Palácio de Congressos e de Música Euskalduna (ver Figura 10), contribuiu para a criação de uma 

base material sobre a qual se sustenta a renovação urbana, transformando de maneira 

contundente as imagens real, imaginária e simbólica da cidade. 

Entretanto, o discurso neoliberal e de colaboração público-privada perde-se no modelo 

adotado, onde todo o investimento financeiro veio dos cofres públicos de Bilbao. Além disso, o 

                                                
84 Tradução da autora. 



 
 
 
 
 
 

poder público foi, também, o grande responsável pela mobilização e pela articulação de um novo 

modelo urbano e de gestão urbanística metropolitana, onde não houve a participação popular, 

conforme a Tabela 05 a seguir.  Nesse modelo, como é comum vermos acontecer também no 

Brasil, a parceria público-privada acontece de modo que o investidor público entra com o 

dinheiro e a área para implantação do empreendimento, e o parceiro privado administra e usufrui 

dos lucros gerados pelo mesmo. Ora, por essa lógica, a parceria poderia chamar-se público-

público, uma vez que todo o capital, além do solo cedido, é do poder público. 

“[...] A chave do “êxito” de Bilbao se baseia, em primeiro lugar, 

sobretudo, na manutenção de uma política urbana [...] articulada a partir de 

um forte investimento público direto e indireto por parte das 

administrações basca e central. Os importantes investimentos públicos em 

infra-estrutura de transporte e equipamentos atuaram como fator 

impulsionador e catalisador do processo de regeneração urbana mediante 

investimentos diretos (metrô, aeroporto, superporto, Museu Guggenheim, 

Palácio de Congressos etc.) e indiretos via a recuperação e transferência de 

lucros [...]. De maneira que, longe do mito do autofinanciamento, o 

modelo de regeneração de Bilbao se apóia decisivamente no financiamento 

e na liderança do setor público; o elo débil da estratégia é, precisamente, a 

ausência de um compromisso de investimento por parte do setor privado. 

O segundo componente-chave estratégico do modelo de Bilbao, é a 

adaptação de um esquema de gestão competitiva desenvolvida a partir da 

combinação interinstitucional.” (RODRIGUEZ & ABRAMO, 2008)  

  



 
 
 
 
 
 

Tabela 05 . O Papel do Projeto de Desenvolvimento Urbano na Estratégia de 
Crescimento de Bilbao (Abandoibarra): Principais Funções e Lógica de Desenvolvimento, 

Medidas Excepcionais e Participação Democrática, Efeitos no Mercado Imobiliário 
Tamanho e Localização das �ovas Funções Principal Lógica de Desenvolvimento 
345mil m2 de orla no coração de Bilbao. Situada 
estrategicamente à margem do expansão da cidade do 
sec. XIX, um dos bairros de maior renda. 

O local é apresentado como o novo centro cultural e 
de negócios de Bilbao. Dois grandes 
empreendimentos, o Museu Guggenheim e a Sala de 
Concertos e Conferências Euskalduna são os ícones 
de um projeto que inclui, também, a construção de 
80mil m2 de espaços para escritórios, um shopping de 
27 mil m2, hotel de luxo, universidade e 800 unidades 
habitacionais, assim como 122 mil m2 de áreas verdes. 

Lógica de Renovação Urbana. O projeto objetiva criar 
uma nova centralidade para liderar a recuperação 
econômica na cidade desindustrializada; promover 
uma cidade pós-industrial e internacional, criar uma 
nova estrutura econômica, promover a diversificação 
urbana e apoiar a criação de empregos em novos 
setores, assim como cultura e lazer. 

Fragmentação 
Territorial 

Medidas 
Excepcionais / 
Responsabilização 

Inclusão da 
População Local no 
Processo Decisório 

Complexidade 
Institucional 

Retorno Social 

Preencher vazios, 
construir pontes 

Combinação de 
instrumentos de 
planejamento legais e 
discricionários 

Não houve Não houve. Porém, 
houve inovações nas 
estruturas de 
gerenciamento para 
investimentos 
público-público e 
para urbanização em 
parcerias 

Ambíguo. 
Benefícios para 
áreas adjacentes, 
mas sem efeito 
em cascata. 

Efeitos no Mercado Imobiliário e Desenvolvimento 
Assim como na maioria das cidades espanholas, desde meados da década de 1980 o mercado imobiliário de 
Bilbao experimentou um verdadeiro boom. Durante a década de 1990, o preço da habitação na cidade 
continuou a crescer, embora a taxa de crescimento tenha caído no último terço da década.  Abandoibarra 
contribuiu para e se beneficiou desse boom. Em menos de 4 anos o valor da terra sofreu um aumento de 230%. 
A valorização imobiliária se espalhou pela cidade, mas foi proporcionalmente maior nas áreas próximas de 
Abandoibarra.  

Fonte: (SWYNGEDOUW, et al., 2002) 

A experiência de reestruturação urbana de Bilbao influenciou estudos e pesquisas sobre a 

questão urbana. O maior legado de Bilbao foi, assim, a sua própria transformação a partir da 

cultura e do poder de um ícone para uma cidade. Outras cidades do mundo, hoje, vêem em 

Bilbao o modelo de cidade desindustrializada em decadência que, alavancada por um bom 

projeto, alcançou a melhoria de sua economia, de seu potencial turístico e da qualidade de vida 

urbana. Foi um dos exemplos mais emblemáticos dos últimos vinte anos do sucesso de um 

modelo de gestão que vincula o apelo visual e espacial da arquitetura de griffe ao marketing 



 
 
 
 
 
 

urbano. Hoje, Bilbao, cidade de aproximadamente 41,6km2 de área, com mais de 1milhão de 

habitantes, recebe anualmente mais de 600mil turistas de todo o mundo85. 

Ainda assim, tentativas de ações semelhantes por outras cidades, inclusive o Rio de 

Janeiro, foram mal-sucedidas. O caso de Bilbao não pode ser compreendido como o ato isolado 

de implantação de um museu de grife e reordenação do waterfront. Ademais, devemos notar o 

óbvio: o Rio de Janeiro não é Bilbao. Como cidade, o Rio de Janeiro é maior, mais diverso e 

mais complexo que Bilbao. Apesar de a Zona Portuária manter algumas semelhanças com 

características da cidade de Bilbao pré-plano estratégico, as complexidades e o capital simbólico  

da cidade do Rio de Janeiro fazem com que projetos como o do Guggenheim, isoladamente, não 

se sustentem, como veremos adiante. A estruturação de uma intervenção desse porte, sem contar 

com o arcabouço de um projeto de estruturação urbana do seu entorno, pode vir a gerar muitos 

questionamentos populares e indisposições políticas. A cidade é um organismo extremamente 

complexo e, como tal, implica em intervenções urbanas igualmente complexas, que venham a se 

relacionar com o contexto macro, com as complexas relações da cidade como um todo.             

A criação de um novo paradigma de regeneração urbana passa muito além da simples 

construção de uma arquitetura emblemática projetada por um escritório de arquitetura premiado, 

embora esse seja, cada vez mais nas grandes cidades, um elemento chave como demonstração do 

interesse público em redefinir a imagem da cidade. Apesar de, em Bilbao, a operação ter passado 

por um planejamento estratégico estruturado, onde a cidade sofreu uma remodelação 

contundente nas áreas de transporte, saneamento, acessibilidade e cultura, diversos problemas 

também ocorreram, entre eles um “clássico” neste tipo de operação, que foi a elitização do 

espaço público e de toda a região da Ría. Cidades e governantes que pretendam para si ícones de 

arquiteturas espetaculares não podem crer que o edifício, em si, vá trazer a esperada regeneração. 

Esta é fruto de um processo complexo, onde a função da arquitetura é “coroar” toda uma ação 

estruturante de menos visibilidade externa, trazendo a atenção do mundo para esses ícones 

através das ações de propaganda e marketing urbano. 

 

 

                                                
85 Ayuntamento de Bilbao, 2005 - http://www.bilbao.net/bilbaoturismo/   



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

GRA�DES PROJETOS �O RIO DE JA�EIRO 

DO PORTO À BARRA 

GUGGE�HEIM E CIDADE DA MÚSICA 

  

  



 
 
 
 
 
 

3.1. PROJETO GUGGE�HEIM 

O Porto do Rio que, como os de tantas outras cidades (como vimos no capítulo 2), 

perdera muito de sua importância em função das transformações econômicas, tecnológicas e da 

ascensão do modelo de transporte de cargas através de containers, há muito vem sendo objeto de 

estudo e alvo do desejo das administrações públicas municipais. 

O Porto e seus galpões, outrora símbolo de modernidade e força motriz de uma economia 

baseada no comércio internacional, tornaram-se signos de decadência, sujeira e deterioração. 

Avenida Rodrigues Alves: encaixotada entre o contínuo das fachadas de galpões, de um lado, e 

edifícios de uma época fabril, em grande parte abandonados, de outro. Abaixo, o asfalto da via. 

Acima, o concreto do elevado. Em toda a extensão, os gigantescos pilares cuja utilização mais 

poética foi servir de suporte à obra do Profeta Gentileza, lembrando-nos da humanidade perdida 

no cenário cinza, opressor. Paradoxalmente, neste local onde os primeiros passos da história da 

cidade foram traçados, o Rio deu as costas para o mar. A escala do pedestre, aí impossível, foi 

esquecida no fluxo de carros, ônibus, caminhões. 

E assim o Porto permaneceu por muitos anos, esperando o momento em que se 

conseguiria ultrapassar “obstáculos estúpidos, mas recorrentes direta ou indiretamente à questão 

da titularidade dos terrenos e das normas urbanísticas da área”. Tantos projetos já haviam sido 

pensados para o Porto... Desde os “delirantes como o da usina nuclear em São Cristóvão até 

outros sérios e viáveis, todos dando com os burros n’água”.  (SIRKIS, 2004)  

Hoje, este cenário está em vias de modificação através do Projeto Porto Maravilha, 

grande bandeira da administração Eduardo Paes. O projeto, já em andamento, traz obras viárias, 

demolição de parte do elevado da Perimetral, construção de museus, um programa ambicioso e 

que muitos antes dele não lograram executar – como é o caso do presente estudo. 

O Rio de Janeiro de Cesar Maia em 2000 era o cenário ideal para que se propusesse um 

projeto ousado, que o faria ser lembrado como o Prefeito que deu o necessário pontapé inicial 

para que a reação em cadeia acontecesse e a tão preconizada revitalização da região portuária 

ganhasse corpo. 

Maia, em cartilha elaborada para os candidatos recém-eleitos de seu então partido (PFL), 

deu um conselho que ilustra a trajetória de todo político: 



 
 
 
 
 
 

"Lembre que, no início, os governos têm muito poder e pouca experiência 

e, no final, pouco poder e muita experiência. [...] Gaste um pouco de seu 

cacife agora. Depois, não terá mais tempo." Maia apud (TORRES, 2004) 

No contexto da recém-eleição, com o apoio popular, Maia tentaria deixar sua marca 

grandiosa, o museu-ícone do arquiteto estelar, o novo ponto focal midiático do mundo pós-

Bilbao. 

O Rio de Janeiro recebera de volta Cesar Maia, um de seus mais polêmicos e 

emblemáticos governantes. Antes de sua sucessão por Conde, deixou um plano estratégico 

estruturado para a cidade, o Rio Sempre Rio, cujo relatório final data de setembro de 1995. No 

plano, com inspiração clara no modelo catalão, o objetivo central era, como citado no primeiro 

capítulo, aumentar a qualidade de vida da cidade e promover integração social, sendo um centro 

de pensamento e geração de negócios nacional e internacionalmente. (PECRJ, 1995) 

O projeto de trazer para o Rio uma unidade do Museu Guggenheim no Píer Mauá, no 

Porto, foi um dos passos dados pela prefeitura no sentido de revitalizar a região a partir de 

projetos com potencial cultural. Como veremos no quadro a seguir, o plano estratégico previa 

uma série de ações com foco específico no Porto e no fortalecimento do Centro como pólo 

cultural. O Guggenheim atenderia alguns desses pontos. 



 
 
 
 
 
 

 

Figura 11: Estratégias do plano Rio Sempre Rio ligadas à região do Porto e ao futuro projeto do Guggenheim 
 

ESTRATÉGIA 2
RIO ACOLHEDOR

- Melhorar a relação da cidade 
com seu entorno

- Qualidade do ambiente 
urbano

- Identificação do Rio como 
uma cidade receptiva, 

funcional e capaz de promover 
e ampliar a convivência e a 

vizinhança.

OBJETIVO 2.2
Qualificar e fortalecer 

a vida dos bairros e 
melhorar a qualidade 
dos espaços públicos
- Desprivatizar o espaço 

público
- Eliminar barreiras 
arquitetônicas

AÇÃO 2.2.1
Melhorar a qualidade 

do espaço urbano

- Realizar intervenções 
específicas nos 

principais espaços 
urbanos

- Melhorar as infra-
estruturas e a estética da 

cidade

PROJETO 2.2.1.2
Valorização da orla 
marítima da Baía da 

Guanabara 
- Promover a 

recuperação urbanística 
e ambiental da orla da 

baía

- Favorecer potencial 
turístico e econômico, 
especialmente na Praia 
de Botafogo, Zona 

Portuária, Praça XV e 
Praia de Ramos

ESTRATÉGIA 4
RIO I�TEGRADO

- Melhor vertebração da 
cidade

- Equilíbrio territorial
- Novas centralidades

- Difusão da qualidade urbana
- Normalização da habitação
- Fortalecimento do  Centro

- Mobilidade

OBJETIVO 4.1
�ovas centralidades e 

revitalização do 
Centro

- Equilibrar uso do 
espaço

-Criar centralidades no 
tecido urbano

- Revitalizar o Centro 
(papel de articulação e 
foco de atração da 

cidade)

AÇÃO 4.1.1
Revitalizar o Centro

Revitalizar áreas 
estagnadas urbanística, 

ambiental e 
economicamente

PROJETO 4.1.1.4
Revitalização da área 

portuária
em processo de 
desativação

Âncora: revitalização 
do Píer Mauá e 

edificações adjacentes.
Criar unidade gestora 
para implantação do 
empreendimento

ESTRATÉGIA 7
RIO 2004, PÓLO 

REGIO�AL, �ACIO�AL E 
I�TER�ACIO�AL

- Projetos para a imagem 
interna e externa da cidade

-Pólo de atratividade regional, 
nacional,internacional

- Resultados de projetos nos 
campos da cultura, do esporte 
e de eventos no final de 2004

OBJETIVO 7.1
Centro do Rio como 

mercado cultural
- Centro como pólo 

cultural
- Desenvolvimento de 
infra-estrutura e 
atividades

- Foco no aspecto 
econômico da cultura e 

da arte
- Transformação do 
Centro num núcleo de 
alta densidade cultural e 
formador da identidade 

carioca

AÇÃO 7.1.1
Reforçar as infra-

estruturas culturais no 
Centro

- Criar novas infra-
estruturas culturais
- Ampliar e renovar 
estruturas existentes
- Desenvolvimento do 
mercado deprodução e 
consumo de bens 

culturais

PROJETO 7.1.1.2
Criação de novos 
museus no Centro

- Adensamento cultural 
do Centro

- Ponto de referência da 
área



 
 
 
 
 
 
Além das citadas, a Estratégia 7 compreende também ações focadas no marketing urbano, 

em seu objetivo 7.3 (Marketing da cidade), que visa redefinir a imagem da cidade (ação 7.3.1), 

através da elaboração de um plano de marketing com foco no turismo e na economia (ação 

7.3.2). A ação 7.3.1 teria como focos principais o reforço das atividades turística e econômica; a 

construção de uma nova imagem para a cidade; e a identificação dos cidadãos , agentes 

econômicos e sociais com essa nova imagem. A ação seria desenvolvida através do Projeto 

7.3.1.1 (Desenvolvimento de plano cooperativo de imagem), visando ao reforço de 

potencialidades e superação de deficiências da cidade. A ação 7.3.2 consistia na criação de um  

projeto de marketing para o Rio, definindo o "produto" Rio para distintos públicos-alvo, 

desenvolvendo um plano operacional de marketing (projeto 7.3.2.1) e buscando atrair sedes de 

organizações, associações públicas e empresas privadas. 

A idéia da construção do museu foi uma das plataformas da campanha de Cesar Maia em 

200086, proposta que sofreu questionamentos e gerou discussões nas classes profissionais e 

políticas. 

O plano de implantação do museu consistia em um contrato entre a cidade do Rio de 

Janeiro e a Fundação Guggenheim. A Prefeitura arcaria com os custos de execução do projeto, 

além da cobertura de custos operacionais do museu que não viessem a ser arrecadados em receita 

durante 10 anos – estimados, à época, em cerca de US$ 8 a 12 milhões anuais. Alguns fatores, 

como os citados abaixo, foram determinantes para o questionamento, e posterior insucesso, da 

empreitada: 

a. Implantação de uma franquia de museu internacional; 

b. Contratação direta de um escritório de arquitetura estrangeiro (Ateliers Jean 'ouvel) para 

elaboração do projeto, sem a existência de um concurso público; 

c. Custo de implantação do projeto, estimado inicialmente de cerca de US$ 150 milhões. 

Assim, a proposta de construção e implantação do museu foi sendo desconstruída. Em 22 

de maio de 2003 a 8ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro concedeu liminar suspendendo 

o contrato entre a Prefeitura e a Fundação Guggenheim. Em agosto do mesmo ano foi suspenso, 

também por decisão judicial, o contrato com o escritório de Jean Nouvel. Em outubro de 2004, a 

                                                
86 Página oficial de Cesar Maia na internet: <http://www.cesarmaia.com.br/site/noticias/ 
detalhe.asp?id_noticia=259>  – acesso em 20 de setembro de 2009. 



 
 
 
 
 
 

coluna de Ancelmo Góis no jornal O Globo publicou sobre a suposta tentativa de Maia de 

recuperar, em Nova York, o polêmico projeto junto à Fundação Guggenheim87. O projeto, 

entretanto, foi interrompido definitivamente e nunca chegou a ser executado. 

O IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil, seção RJ) realizou, em março de 2002, um 

debate público sobre o tema. O pronunciamento do arquiteto Carlos Fernando Andrade, então 

presidente do Instituto, ilustra a insatisfação de parte da classe em relação ao processo de 

contratação do Ateliers Jean 'ouvel: 

“Várias vezes, fomos instados por arquitetos [...] a nos pronunciarmos 

sobre a forma como estava se dando essa situação. Tínhamos [...] uma 

série de questões [...]. Desde a maneira como se formava o fundo de 

recursos (que demonstraram ser recursos públicos), como toda a política 

cultural da cidade. 

“A escolha do arquiteto também foi uma preocupação; acreditávamos na 

necessidade de um concurso. Por esse fato, fomos chamados de xenófobos. 

Pelo contrário, entendemos que a arquitetura é algo que deve fluir além 

das fronteiras nacionais. [...] Ficamos sabendo subitamente da escolha de 

um grande nome da arquitetura internacional, que, sem dúvida, honra 

qualquer cidade com o seu projeto, mas entendíamos que essa não era a 

melhor maneira de escolha, em se tratando de recursos públicos. 

“Então, a conjunção desses fatores nos levou a discutir como se via a 

cidade, o porquê de buscar um ícone totalmente estranho à nossa cultura, 

enfim, a própria questão da política cultural.” 

ANDRADE, Carlos Fernando apud DEL REI, 2004, p. 27. 

 

A atuação dos ex-vereadores Mario Del Rei (então filiado ao PSB) e Eliomar Coelho (à 

época filiado ao PT), foi decisiva na articulação do processo que culminou com o impedimento 

definitivo da proposta de implantação do Museu. Mario Del Rei presidiu a Comissão 

Parlamentar de Inquérito que apurou as alegadas irregularidades na celebração do contrato entre 

                                                
87 Site Consciência.Net:  <http://www.consciencia.net/artes/gug.html> - acesso em 20 de setembro de 2009. 



 
 
 
 
 
 

a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Fundação Solomon R. Guggenheim para a execução do estudo 

de viabilidade. Posteriormente, Del Rei moveu uma Ação Popular, sem sucesso, propondo a 

anulação do contrato do estudo de viabilidade e ressarcimento do valor pago aos cofres públicos. 

Após esses episódios, Eliomar Coelho moveu outra Ação Popular, desta vez com êxito, 

suspendendo os efeitos do contrato entre a cidade do Rio de Janeiro e a Fundação Solomon R. 

Guggenheim para a construção do museu. (Del Rei, 2004) 

 

 
3.2. O MUSEU GUGGE�HEIM �O RIO E O CO�TEXTO MU�DIAL 

O Museu Guggenheim no Rio de Janeiro começou como uma proposta do ex-prefeito 

Cesar Maia, em parceria com a Fundação Solomon R. Guggenheim de Nova York, nos Estados 

Unidos. O estudo de viabilidade contratado para verificar as possibilidades e impactos da 

implantação do museu no Rio foi fruto de uma colaboração internacional entre a cidade do Rio 

de Janeiro e a Fundação Solomon R. Guggenheim (PCRJ, 2002:03).  

“A cidade do Rio de Janeiro escolheu a Fundação Solomon R. 

Guggenheim, uma instituição que atualmente opera em quatro países, para 

avaliar a viabilidade da implantação de um Museu Guggenheim no Rio. O 

arquiteto escolhido para o projeto foi Jean Nouvel, de renome 

internacional e que tem sua base em Paris, e os serviços de consultoria 

foram realizados por empresas localizadas em Bilbao, Nova York, Rio e 

São Paulo”. (PCRJ, 2002:03) 

A citação acima consta do primeiro parágrafo da apresentação do estudo de viabilidade, e 

conjuga alguns aspectos a serem destacados: em primeiro lugar, a prefeitura contratou a própria 

instituição responsável pela implantação do museu no Rio para fazer o seu estudo de viabilidade. 

Além disso, a importância da grife88 como elemento agregador de valor aparece na escolha tanto 

do museu em si quanto do arquiteto autor do projeto e mesmo dos serviços de consultoria. A 

prefeitura tinha a clara intenção de produzir um documento que comprovasse a viabilidade do 

empreendimento e sua relevância para o Rio, mas não podemos desconsiderar o benefício e a 

projeção que o Guggenheim Rio traria para a Fundação Guggenheim – que teria sua marca 

                                                
88 (BOURDIEU, 1984) 



 
 
 
 
 
 

vinculada à cidade; abriria um novo vetor de desenvolvimento na América do Sul; e ainda 

arrecadaria quantias significativas (como veremos adiante) oriundas dos custos para a 

manutenção da grife de museus e com as quais a prefeitura teria que arcar. 

O grande argumento da prefeitura consistia na afirmação de que o museu seria um 

“deflagrador da revitalização urbana da área portuária e do Centro Histórico, além de recolocar o 

Rio no circuito das grandes cidades globais, recuperando sua centralidade cultural. Longe de 

concorrer com os demais equipamentos culturais, cria demanda específica para eles, como nas 

grandes cidades do mundo.” (PCRJ, 2002:02) Demanda esta constante, como visto 

anteriormente, no primeiro plano estratégico elaborado pela equipe de Maia em 1995. 

Sabemos que o processo ocorrido na cidade de Bilbao foi inspirador para estratégias 

semelhantes em diversas cidades ao redor do mundo, que começaram a enxergar no Museu 

Guggenheim uma salvação para suas periferias decadentes ou seus novos centros emergentes. O 

Museu tinha, à época da contratação do estudo pela cidade do Rio, unidades em Veneza, Las 

Vegas, Bilbao e Berlim – pequeno museu de 350m2, aberto apenas um mês após a inauguração 

da unidade de Bilbao (COWELL, 1997), além de parcerias com o State Hermitage Museum em 

São Petersburgo, na Russia, e o Kunsthistorisches Museum em Viena. Além disso, um estudo de 

viabilidade havia sido feito para a construção de mais uma unidade em Taiwan, projetado pela 

arquiteta Zaha Hadid89, projeto que não foi adiante. Está prevista, ainda, a abertura de mais uma 

unidade em Abu Dhabi em abril de 2013, a maior do mundo, com mais de 130.000m2 com 

projeto do arquiteto Frank Ghery (o mesmo de Bilbao). 

As unidades do Guggenheim em Las Vegas, ambas projetadas pelo arquiteto holandês 

Rem Koolhaas, foram fechadas. A primeira, maior delas, encerrou suas atividades após 15 meses 

de funcionamento a partir de sua abertura em outubro de 2001. Os motivos alegados foram falta 

de fundos e baixa visitação, tendo sua única exposição sido “The Art of the Motorcycle” – 

exposição que foi duramente criticada pela comunidade artística à época, tida como símbolo da 

política comercial e expansionista de Thomas Krenz, então diretor do museu. Em maio de 2008, 

após quase sete anos de funcionamento, foi a vez do Guggenheim Hermitage, em parceria com o 

State Hermitage Museum de São Petersburgo90, cerrar suas portas. Localizado no hotel-resort-

cassino The Venetian, aparentemente o Guggenheim Hermitage de Las Vegas sofreu por ser uma 

                                                
89 (VOGEL, 2004) 
90 <http://www.lasvegassun.com/news/2008/apr/10/vegas-say-goodbye-guggenheim/> - acesso em 04/08/2010 



 
 
 
 
 
 

instituição sem fins lucrativos no interior de outra com fins lucrativos. Independentemente dos 

fatos que levaram ao fechamento das duas unidades de Las Vegas, um ponto ficou nítido para a 

comunidade local: as “filiais” do Guggenheim não são tão importantes para a Fundação Solomon 

R. Guggenheim quanto sua sede em Nova York. A justificativa para o fechamento do museu no 

The Venetian foi, simplesmente, o fim do contrato, como explicou o ex-diretor Thomas Krens, 

responsável pelo processo de expansão e internacionalização do museu, ao jornal Las Vegas Sun. 

“O contrato chegou ao final e é, de fato, simples assim,”91 disse Eleanor Goldhar, porta-voz da 

Fundação. “Eu não acho que seja tanto uma questão de não se querer renovar o contrato, mas sim 

de que fizemos o que nos propusemos a fazer e agora o hotel utilizará o espaço de outra forma.”92 

(traduções da autora) 

A seguir, enumero alguns fatos que considero importantes para a compreensão do 

contexto da negociação do Guggenheim-Hermitage-Kunsthistoriches Rio: 

a. A época em que se contratou a vinda do Guggenheim para o Rio de Janeiro foi marcada 

como um período expansionista pela administração de Krens, com uma política de 

implantação de novas unidades do Museu Guggenheim ao redor do mundo. Além de ter 

associação com museus na Áustria (Kunsthistorisches Museum, Viena) e na Rússia (State 

Hermitage Museum em São Petersburgo), a Fundação Solomon R. Guggenheim mantém, 

ainda, unidades na Espanha (Bilbao), na Itália (Veneza), na Alemanha (Berlim), e Emirados 

Árabes (Abu Dhabi – inauguração prevista para 2013). 

b. O Museu Guggenheim tem, por princípio, o projeto de suas unidades vinculado a grandes 

nomes da arquitetura mundial. A lista não é humilde: Frank Lloyd Wright, o pioneiro, na 

sede em Nova York; Frank Gehry (Pritzker Prize 1989)93 em Bilbao e Abu Dhabi (em 

andamento); Rem Koolhaas (Pritzker Prize 2000) para as duas unidades de Las Vegas; Zaha 

Hadid (Pritzker Prize 2004) para o projeto não construído em Taiwan; e Jean Nouvel 

                                                
91 “The contract has come to an end and it’s really that simple.” 
92 “I don’t think it’s a question of not wanting to renew the contract so much as we did what we set out to do and the 
hotel is going to be using the space differently.” Fonte: <http://www.lasvegassun.com/news/2008/apr/10/vegas-say-
goodbye-guggenheim/> - acesso em 04/08/2010 
93 O Pritzker Prize é um prêmio internacional anual, concedido a um arquiteto vivo pelo valor de sua obra. Foi 
iniciado pela família Pritzker, de Chicago, através da Hyatt Foundation, em 1979. É freqüentemente citado como o 
“Nobel da arquitetura” e “a maior honra da profissão”.Fonte: <http://www.pritzkerprize.com/about/purpose.html> - 
acesso em 04/08/2010. 



 
 
 
 
 
 

(Pritzker Prize 2008) para o projeto também não executado no Rio. O vínculo da grife 

Guggenheim à grife do arquiteto é um partido essencial do projeto de expansão de Krens. 

c. Ficou evidente no caso do fechamento das unidades de Las Vegas que as unidades externas a 

Nova York têm um tratamento diferenciado no que diz respeito à importância institucional 

do museu, e a Fundação Guggenheim sofreu críticas à época. As parcerias prevêem que o 

desembolso financeiro para a implantação dos projetos deve vir da cidade requerente, mas 

toda a concepção curatorial é da equipe do Guggenheim. Essa falta de autonomia local 

também gerou críticas na comunidade artística brasileira quando do anúncio do contrato com 

a Fundação Guggenheim. Estava prevista, ainda, a formação de um acervo de arte brasileira e 

latino-americana, financiado através de patrocínios e leis de incentivo fiscal no âmbito 

nacional. Entretanto, não havia clareza em relação à propriedade desse acervo no caso de 

uma eventual ruptura ou término de contrato com o Guggenheim, o que também gerou 

questionamentos. 

d. O sucesso do caso de Bilbao não significa que o mesmo vá se repetir em outros lugares. 

Houve mesmo tentativas de ações semelhantes por outras cidades, como Taiwan, Las Vegas 

e inclusive o Rio de Janeiro, que foram mal-sucedidas. 

A questão de Bilbao, que se vende como a simples implantação de um museu de grife e 

reordenação de um waterfront, é muito mais complexa, como foi demonstrado no capítulo 

anterior. A criação de um novo paradigma de reabilitação urbana passa muito além da 

construção de um edifício projetado por um arquiteto de projeção internacional. O aventado 

sucesso da operação deve-se a um planejamento estratégico estruturado, onde a cidade 

passou por uma remodelação contundente nas áreas de transporte, saneamento, acessibilidade 

e cultura. 

Outras cidades e governantes que pretendam ter em seus territórios ícones de arquiteturas 

espetaculares não podem crer que o edifício, em si, vá trazer a esperada regeneração. Esta é 

fruto de um processo complexo, onde a função da arquitetura é coroar toda uma ação 

estruturante de menos visibilidade externa, trazendo a atenção do mundo para esses ícones 

através das ações de propaganda e marketing urbano. Hoje, Bilbao é uma cidade que se 

reinventou, perdendo o estigma da decadência pós-industrial e entrando para a história 

recente das cidades pós-industriais. 

 



 
 
 
 
 
 

3.5.1. CO�TRATO DE PROJETO E ESTUDO DE VIABILIDADE: VALORES, 

IMPACTO ECO�ÔMICO E CO�CLUSÕES 

O projeto para uma unidade do Museu Guggenheim na Zona Portuária, no Píer Mauá, foi 

um dos muitos passos dados pela prefeitura do Rio no sentido de promover a revitalização da 

região do Porto a partir de projetos com potencial cultural. A idéia da construção do museu foi 

uma das plataformas da campanha de Cesar Maia em 2000.94 

O projeto de arquitetura do escritório de Jean Nouvel foi contratado pela prefeitura ao 

valor de R$ 48.367.550,00 correspondentes, pela taxa de câmbio vigente no dia 21 de fevereiro 

de 2003, data da assinatura do contrato, a € 12.563.000,00.95 

Além dos custos de execução do projeto, conforme descrito acima, o contrato entre a 

cidade do Rio de Janeiro e a Fundação Guggenheim estabelecia que a prefeitura arcaria com o 

custo de construção do edifício, estimado em R$ 313.835.450,00 (sendo aproximadamente 

R$105.800.00,00 – cerca de um terço do valor total – para obras civis e o restante para obras de 

paisagismo, mobiliário, restaurante, entre outros itens). (PCRJ, 2002, p.55 – Estudo de 

Viabilidade) 

O modelo operacional previsto, elaborado pela consultoria McKinsey and Company, 

ditava que “o Guggenheim trará como colaboração sua vasta lista de exibições internacionais, 

acesso às coleções internacionais da mais alta qualidade, expertise em gerenciamento e curadoria 

e uma sólida reputação profissional. O governo do Rio contribuirá com sua autoridade política, o 

local, recursos financeiros e o compromisso de redesenvolvimento do Cais do Porto.” (PCRJ, 

2002, p.60 – Estudo de Viabilidade) (grifos da autora)  

Ainda no estudo de viabilidade apresentado pela prefeitura foram previstos o modelo 

financeiro e os custos operacionais do museu. O orçamento anual estimado no estudo (p.60) para 

programação e funcionamento seria de, aproximadamente, R$ 56 milhões. Considerando a 

previsão de que aproximadamente 57% destes custos seriam compensados através da receita 

operacional, ainda haveria uma diferença de cerca de R$ 24,2 milhões (US$ 10 milhões à taxa 

cambial da época) ao ano que deveriam ser subsidiados com fundos públicos ou por outras fontes 

(patrocinadas). O estudo conclui (p.65) que o Museu, em condição estável, teria um déficit 
                                                

94 <http://www.cesarmaia.com.br/site/noticias/detalhe.asp?id_noticia=259> – acesso em 20 de setembro de 2009 
95 Informação constante no Termo de Contrato de Prestação de Serviços entre o Município do Rio de Janeiro, como 

Contratante, e o Ateliers Jean 'ouvel, como Contratado, para a execução dos serviços. 



 
 
 
 
 
 

operacional anual na ordem de US$ 8 a 12 milhões – ainda que contando com os benefícios da 

Lei Rouanet para a montagem e exibição de exposições e espetáculos. “A fim de permitir a 

viabilidade econômica do Museu, esta diferença operacional terá de ser custeada pelo governo 

municipal do Rio de Janeiro, outras instituições governamentais, investidores privados e/ou 

contribuições de grandes companhias.” (p.66). 

O estudo de impacto econômico para o Museu produziu três conclusões principais:  

1. Haveria um aumento de gastos na ordem de R$176 milhões ao ano para a cidade, com 

geração de 5000 empregos de longo prazo; 

2. O valor dos imóveis do entorno do Museu teria uma elevação estimada em aproximadamente 

R$ 705 milhões à época; 

3. Seriam gerados R$ 21 milhões em impostos anuais para a cidade, e R$ 14 milhões em 

receitas fiscais para o governo federal. Embora esta receita pudesse subsidiar quase todos os 

custos operacionais do Museu, não produziria retorno sobre o investimento de desembolso do 

custo de construção. 

“Este relatório é o resultado de um estudo de dez meses realizado por uma 

equipe internacional sofisticada. Ao final não produziu uma resposta “sim 

ou não” ou “vai ou não vai”. Em vez disto (...) produziu um conjunto de 

resultados que indicam que o Museu poderia ser um risco para ambas as 

partes e desenvolveu um conjunto de temas que necessitam ser 

satisfatoriamente tratados antes que as mesmas continuem com o projeto a 

fim de que este tenha uma razoável probabilidade de êxito.” 

(PCRJ, 2002 p. 79) 

O trecho transcrito acima refere-se ao item “Conclusão” do estudo de viabilidade, após o 

que se cita a necessidade de pagamento pelo uso da marca Guggenheim, cujo valor “aumentou 

substancialmente ao longo dos últimos cinco anos com a abertura do Museu Guggenheim 

Bilbao, o Guggenheim Berlim, o Guggenheim Hermitage Museum e o Museu Guggenheim Las 

Vegas, e o concomitante aumento dos visitantes. As partes precisam concordar sobre a taxa e um 

cronograma de pagamento para o licenciamento da marca Guggenheim.” (PCRJ, 2002 pp. 81-2) 

 



 
 
 
 
 
 

3.3.2. A MOBILIZAÇÃO DA OPI�IÃO PÚBLICA E A SUSPE�SÃO DO CO�TRATO 

PARA IMPLA�TAÇÃO DO MUSEU 

O vereador Mario Del Rei, “convicto de que no contrato para o estudo de viabilidade 

havia irregularidades”, propôs, com sucesso, a realização de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), a qual presidiu, com o intuito de “apurar graves irregularidades na celebração do 

contrato entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a Fundação Solomon R. Guggenheim”. 

(DEL REI, 2004 p. 35) A CPI resultou de dúvidas sobre o aspecto legal do contrato de realização 

do estudo de viabilidade, e foi composta por: 

i. Presidente: vereador Mario Del Rei (PSB) 

ii. Relator: vereador Paulo Cerri (PFL) 

iii. Vereador Jorge Pereira (PT do B) 

iv. Vereador Argemiro Pimentel (PFL) 

v. Vereador Luiz Guaraná (PSDB) 

A CPI teve duração de 120 dias e foi acompanhada por técnicos do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, por membros do Ministério Público, do Instituto de Arquitetos do 

Brasil, do CREA e do Sindicato dos Portuários, entre outras entidades. Embora o relatório final 

da CPI, cujo relator era da base governista, tenha se colocado a favor da prefeitura, o vereador 

Mario Del Rei apresentou à Presidência da Câmara um voto em separado acerca do Relatório 

Final, registrando suas divergências. (DEL REI, 2004 pp. 37-9) 

Em dezembro de 2002 o mesmo vereador, Mario Del Rei, propôs Ação Popular na 9ª 

Vara de Fazenda Pública “com pedido de liminar para suspensão e anulação do contrato 

celebrado sem prévia licitação entre a Prefeitura e a Fundação Solomon R. Guggenheim, além da 

devolução aos cofres públicos dos valores pagos”. (DEL REI, 2004 p. 41) Em paralelo a essa 

ação, a prefeitura divulgou o Relatório do Estudo de Viabilidade – Versão para Discussão, que 

passou a ser analisado por Del Rei, que posicionou-se contra a instalação do Museu no Rio de 

Janeiro.  

Somado ao fato de ter encontrado inconsistências no estudo de viabilidade, 

principalmente na já citada conclusão do mesmo, o vereador alegava que a Fundação Solomon 

R. Guggenheim pretendia cobrar da cidade um adicional de US$ 40 milhões pelo uso da marca 

Guggenheim. Essa quantia seria o dobro da quantia paga pela unidade de Bilbao, tendo sido 



 
 
 
 
 
 

questionada junto à consideração de que a própria cidade do Rio de Janeiro já seria uma marca 

forte, com a capacidade de agregar ainda mais valor à marca do museu e da fundação. 

Não foi concedida a liminar no âmbito da Ação Popular proposta pelo vereador na 

intenção de anular o contrato do estudo de viabilidade, que custou à prefeitura mais de US$ 2 

milhões – pagos à própria Fundação Guggenheim para elaboração do estudo. A partir dessa ação 

era também a intenção do vereador impedir a assinatura do contrato definitivo de instalação do 

museu, embora sem sucesso. 

O contrato foi assinado e, em maio de 2003, foi deferida liminar suspendendo seus efeitos 

para a implantação do museu, em ação popular proposta pelo vereador Eliomar Coelho – então 

afiliado ao PT.  

O desfecho do caso não chegou a ser surpreendente, uma vez que os problemas vinham 

sendo expostos na mídia de uma maneira geral. As inconsistências do processo de contratações, 

tanto do estudo de viabilidade quanto do próprio arquiteto e, mais tarde, da implantação do 

Museu, não se justificavam nas bases legais vigentes, que regem a política e as ações dos 

gestores públicos. O caso tornou-se alvo de investigações mais profundas, e uma das razões para 

tanto foi o fato de se tratar de um projeto internacional todo financiado à custa de verba pública 

do município e dos mecanismos de incentivo fiscal – como a Lei Rouanet que, em última 

análise, nada mais é do que o direcionamento de recursos públicos obtidos em dedução de 

impostos do capital privado. 

Os questionamentos surgem e as diferenças políticas são evidenciadas no processo de 

contestação deste projeto, que era considerado prioritário para o governo municipal. As 

justificativas para combater as críticas deveriam estar amparadas pelo arcabouço legal vigente, 

no sentido de garantir a continuidade do projeto. No embate político travado pela opinião pública 

e por membros da base oposicionista da Câmara Municipal ao projeto Guggenheim Rio foram 

questionados desde a autonomia relativa à concepção curatorial e o destino do acervo que viesse 

a ser comprado com verba pública para compor o museu, até alegadas irregularidades nos 

procedimentos e custo geral do projeto. As respostas para essas e as demais perguntas que foram 

colocadas ao longo do processo não foram consideradas esclarecedoras e, assim, o projeto foi-se 

tornando inviável do ponto de vista da legitimidade institucional tanto da prefeitura quanto da 

Fundação Solomon R. Guggenheim. 



 
 
 
 
 
 
O projeto, dadas as suas características singulares – arquitetura de grife internacional, 

implantação no Píer Mauá (uma das áreas livres mais cobiçadas da cidade e de situação fundiária 

complexa), alto custo de projeto e de execução da obra, falta de autonomia curatorial, alto custo 

da franquia Guggenheim, apenas para citar algumas – abre o campo para as disputas políticas em 

torno do objeto cultural, das reivindicações da classe artística local, da localização do museu e da 

sua concepção arquitetônica, da forma de financiamento e custeio do projeto e da programação 

prevista, entre outros fatores.  

 

3.3. DESDOBRAME�TOS 

Apesar de ter consumido muito tempo e muitos recursos da prefeitura do Rio de Janeiro, 

o projeto de se implantar um museu Guggenheim no Píer Mauá não se concretizou. Apesar da 

monumentalidade do edifício, das inovações e surpresas propostas, da competência da Fundação 

Guggenheim, do profissionalismo e prestígio do arquiteto Jean Nouvel, das necessidades do 

Porto do Rio. Apesar mesmo da vontade e determinação do prefeito Cesar Maia em concluir o 

projeto, fazendo dele um marco da sua gestão e seu legado para a cidade, os efeitos do contrato 

para implantação do museu foram suspensos por decisão judicial, em resposta a uma Ação 

Popular gerada na Câmara dos Vereadores, no legislativo do Rio. 

Esse caso demonstra a dificuldade de se implementar projetos, ainda que considerados 

prioritários para o Executivo, no sistema democrático brasileiro. 

Para Cesar Maia, o projeto era primordial e estratégico. Seria o marco da renovação da 

região do Porto do Rio, a sua entrada para a história com a grande obra que alavancaria a 

revitalização portuária, e a afirmação de que o que era pregado no modelo de planejamento 

estratégico catalão era viável e trazia resultados. Maia queria sua grande obra. 

Para ele, a experiência internacional indicava que a recuperação da centralidade cultural 

exigia equipamentos de alta qualidade e que cumprissem um papel aglutinador, inspirado no 

exemplo do Museu Guggenheim de Bilbao. Com isso, Maia apresentou como parte do seu 

programa de governo na campanha eleitoral de 2000 a associação do Rio à Fundação 

Guggenheim.96 

                                                
96 < http://www.cesarmaia.com.br/site/noticias/detalhe.asp?id_noticia=259> 



 
 
 
 
 
 
Maia pretendia, através do Museu, “retomar para o Rio a centralidade em artes plásticas 

contemporâneas”, além de funcionar como âncora para o processo de revitalização da área 

portuária. Assim, relata ele, o contrato foi assinado em Nova York, com a presença da imprensa 

dos Estados Unidos.  Maia acreditava, ainda, que uma forte pressão por parte da imprensa havia 

estimulado a oposição política e a obstrução do desenvolvimento do projeto no Judiciário. 97 

Esse relato de Maia, à época prefeito pelo PFL, demonstra a complexidade das relações 

entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Maia tinha, à época, maioria na Câmara dos 

Vereadores. Ainda assim, não conseguiu passar seu projeto de cidade. 

A pressão contra a concretização do projeto foi mais forte, assim como a crítica 

contundente da mídia. Expressões como “McMuseu Tropical”98 e “um museu na marra”99 eram 

corriqueiras nas páginas dos periódicos. 

O Brasil é um país com muitos partidos políticos. Em sua diversidade e sua natureza 

fragmentada, os candidatos têm grande visibilidade, mais do que os próprios partidos que 

representam. Entretanto, é na coalizão partidária que se dão os acordos entre Executivo e 

Legislativo, e se consegue passar projetos com maioria de votos na Câmara.  

Essa característica do sistema governamental brasileiro dá conta da importância da 

cooperação entre as esferas para o sucesso dos projetos propostos. Atualmente, com a aliança 

entre as três esferas de governo e o apoio da Câmara, a cidade do Rio está, enfim, conseguindo 

tirar do papel os projetos relativos à Zona Portuária da cidade. Esses projetos incluem um museu 

no mesmo local onde seria o Guggenheim, o “Museu do Amanhã”. O projeto é de Santiago 

Calatrava, arquiteto consagrado internacionalmente pela leveza de suas estruturas, com projetos 

em Barcelona, Bilbao, Buenos Aires e muitas outras cidades do mundo. A execução do projeto 

está a cargo da Fundação Roberto Marinho, e sua inauguração, prevista para 2012, integra um 

ambicioso projeto de revitalização urbana para toda a área do Porto, o projeto Porto Maravilha. 

No caso do Guggenheim Rio, a contratação direta de uma fundação e de uma consultoria 

estrangeiras para execução dos estudos e projetos colocou a proposta em risco. A gestão 

estratégica do plano de governo de Maia previa a construção do museu no Píer Mauá como de 

                                                
97 Idem 
98 (STYCER, 2001) 
99 Ibid. 



 
 
 
 
 
 

fundamental importância para a recuperação de toda uma área da cidade, repleta de história, mas 

também de problemas, tais como a desvalorização do solo e o esvaziamento urbano. 

As disputas no campo político vieram a inviabilizar a realização de um projeto prioritário 

para a administração municipal. Tanto os recursos financeiros como a autoridade para a 

conclusão da proposta foram minados por uma decisão do Judiciário, baseada em inconsistências 

legais. Além disso, as contas para o município, estimadas no estudo de viabilidade, trariam um 

déficit anual na casa dos US$ 10 milhões para a manutenção de apenas um equipamento, e cujo 

pagamento seria feito a uma instituição estrangeira (Fundação Guggenheim) sem nenhuma 

previsão de retorno, a não ser o simbólico – valor agregado da marca, conceituação, capital de 

negociação para a vinda de exposições, etc. – tão difícil de mensurar nas mesas de negociação. 

Some-se a isso um estudo de viabilidade que, ao fim, não concluía se o empreendimento 

seria viável ou não, colocando apenas que poderia constituir riscos para ambas as partes 

(prefeitura e Guggenheim), e enumerando custos altíssimos, mesmo considerando uma receita 

anual extremamente otimista. 

O projeto acabou se perdendo, junto a anos de trabalho e verba pública investida. O 

sonho de revitalização do Porto foi, mais uma vez, adiado. 

  



 
 
 
 
 
 

3.4. CIDADE DA MÚSICA 

O derradeiro projeto da gestão de Cesar Maia foi concebido em 2002 e teve sua execução 

iniciada ainda em 2004, mesmo sendo este o último ano do primeiro mandato de Maia. O projeto 

seria “finalizado” no mandato de 2005 a 2008, prometendo ser tão ou mais polêmico que o do 

Guggenheim Rio. Com a derrota na implantação do sonhado equipamento cultural que teria, 

segundo o ex-prefeito, a capacidade de reposicionar a cidade do Rio de Janeiro no contexto 

cultural e arquitetônico internacional, Cesar Maia deu a volta por cima e iniciou a construção de 

seu outro projeto grandioso, em outro sítio sub-ocupado. 

A Cidade da Música foi projetada pelo também francês Atelier Christian de Portzamparc 

– responsável, entre outros, pelo projeto da Cité de La Musique, em Paris, e ganhador do Pritzker 

Prize em 1994. A pedra fundamental do projeto foi lançada em fevereiro 2002, com a ida do 

então Secretário Municipal das Culturas, Ricardo Macieira, e do Embaixador Raul Leite Ribeiro 

a Paris para conversar com o arquiteto. (PORTZAMPARC, 2008 p. 33) Até hoje a obra da 

Cidade da Música não foi concluída, embora tenha sido retomada em 2010, e sua previsão de 

abertura seja para novembro de 2011 (TARDÁGUILA, 2011). 

O complexo ocupa o encontro entre as avenidas das Américas e Ayrton Senna, na Barra 

da Tijuca. A proposta de ocupação segue uma linha internacional de grandes projetos urbanos, 

onde um equipamento cultural de proporções monumentais ocupa um local de destaque em 

relação ao seu entorno, com projeto executado por “estrelas da arquitetura” (“starchitects”), 

buscando dar visibilidade e credibilidade ao empreendimento, a exemplo da tentativa de 

implantação da unidade carioca do Guggenheim.  

A Cidade da Música foi inaugurada, num ato simbólico, em 28 de dezembro de 2008, a 3 

dias do final da terceira gestão de Maia. Houve um concerto para convidados, contando com a 

presença do próprio prefeito, do arquiteto Portzamparc, bem como de autoridades e 

personalidades do Rio de Janeiro. Apesar da pompa, era nítido que a obra não estava 

completa100. Com orçamento estourado em milhões de reais, a obra já se mostrava de difícil 

gerenciamento. 

                                                
100 Verificação da autora, estando presente à cerimônia de inauguração na data citada em 28 de dezembro de 2008. 



 
 
 
 
 
 
Uma das primeiras ações do Prefeito Eduardo Paes ao assumir o cargo, em janeiro de 

2009, foi a solicitação de uma auditoria sobre o processo de implantação da Cidade da Música. 

Além da auditoria, foi instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as 

irregularidades dos contratos e da obra, como veremos adiante. 

 

3.5.1. A VISÃO DA ADMI�ISTRAÇÃO MU�ICIPAL  

No livro Uma Cidade da Música, publicação da prefeitura de maio de 2008, Maia 

concede uma entrevista a Ricardo Macieira, então Secretário Municipal das Culturas, onde são 

colocadas questões que vão desde a motivação do prefeito para fazer a Cidade da Música até ao 

porquê de sua localização. Maia argumenta que, quando previu em seu programa de governo, no 

início de 2000, a “construção de uma sala de ópera”, o fez em função de haver percebido que o 

Theatro Municipal não comportava grandes óperas e orquestras. Coloca que, inicialmente, a 

idéia era instalar a referida sala no Museu de Arte Moderna (MAM), mas que houve muitas 

dificuldades por parte da instituição, o que o levou a desistir do local. Nota-se que as proporções 

então imaginadas pelo prefeito para o que viria a ser a Cidade da Música eram muito mais 

modestas do que aquelas do que acabou se tornando o produto final. A área do MAM onde seria 

instalada a sala de óperas hoje abriga uma casa de espetáculos que ocupa uma área de 

aproximadamente 11 mil metros quadrados, o que não comportaria o programa de mais de 40 

mil metros quadrados da instalação da Barra da Tijuca. 

O programa de governo de Maia apresentava a preocupação com a expansão da Barra da 

Tijuca e com a existência de “um comércio de entretenimento que só facilitava o faturamento 

sem uma programação de qualidade”. Com a perspectiva de reutilização do “Cebolão”, “o 

projeto [da Cidade da Música] partiu para a Barra, e o Christian [de Portzamparc, arquiteto 

responsável pelo projeto] propôs uma grande sala de concerto de uso múltiplo”. 

(PORTZAMPARC, 2008 p. 21) 

Maia traz, no livro, questões tão interessantes quanto controversas, como a de que a 

população da Barra perceberia a Cidade da Música como uma mudança de patamar de serviço de 

entretenimento e cultura, uma vez que o projeto daria ao bairro uma nova dimensão. Avalia, 

ainda, que a “classe média tradicional” veria a Barra como “uma área de ‘emergentes’, no 

sentido crítico”, e que a Cidade da Música viria para inverter essa equação e oferecer à cidade 



 
 
 
 
 
 

mais um vetor de concentração de música e dança. Os grandes méritos do projeto, cujo plano 

administrativo era o de gestão pela Orquestra Sinfônica Brasileira, seriam a gestão integrada e a 

formação de platéia. 

Macieira, ao formular uma das perguntas, colocava a questão do capital simbólico que 

seria agregado à cidade a partir da inauguração da casa, destacando que a mesma garantiria a 

recuperação da centralidade cultural do Rio em “nível nacional, [...] latino-americano e 

internacional”. Adicionava, ainda, que a Cidade da Música seria o grande ícone arquitetônico da 

cidade, cujo ciclo de renovação não acontecia há mais de 50 anos. Estas, como vimos 

anteriormente, eram aspirações também dirigidas ao Museu Guggenheim. A busca por uma 

arquitetura de griffe na cidade, por um grande projeto com assinatura “star”, continuava. 

A Cidade da Música, de projeto de sala de ópera, transformou-se em complexo. O 

programa do edifício compreendia espaços para música de câmara, auditório intermediário de 

sinfônica para gravação, escola de música, salas de cinema e áreas administrativas. De acordo 

com Cesar Maia, a busca de viabilização financeira a curto prazo, através de eventos de grande 

atratividade, aliada a um vetor de investimentos em formação de platéia com grandes músicos e 

cantores, traria retorno “em pouco tempo... dez, 12 anos”. Parecendo justificar-se 

antecipadamente, Maia dizia que, sem um ambiente propício que tivesse um rigoroso padrão de 

exigência, não se atrairia esse tipo de grande espetáculo. Colocava, ainda, a importância de que 

grandes empresas que tivessem a cultura como marco compreendessem “a lógica da Cidade da 

Música”, se interessassem por ela e passassem a ser “os patrocinadores básicos” de que a sala 

precisava. Na entrevista, feita em 8 de maio de 2008, Maia revela que definiria o concessionário 

ou grupo nas duas semanas seguintes, ou seja, até o final de maio daquele ano – o que não veio a 

acontecer. Maia insiste:  

“[...] Precisamos de grandes empresas que possam se envolver no longo 

prazo, que não oscilem com as flutuações naturais de mercado, que sejam, 

portanto, gestoras de monopólios, oligopólios que possam dar essa 

condição de estabilidade duradoura. Você pega uma Vale ou [...] a Light, 

ou Petrobras e passa a ter a garantia de que a empresa pode entrar com um 

planejanemento de três, quatro, cinco, seis, dez anos. Acho que está sendo 

desenvolvido um grande projeto de gestão”.  

(PORTZAMPARC, 2008 pp. 20-23) 



 
 
 
 
 
 
Outra questão colocada por Macieira passa pelo processo de “espetacularização das 

cidades”, por ele definida como “a construção de grandes equipamentos urbanos de cultura, 

como é o caso da Cidade da Música”. Cesar Maia não se alonga no assunto, mas já especula que 

o concessionário poderia explorar ao máximo a parte comercial da Cidade da Música sem abrir 

mão das funções e estratégias planejadas para o local, sob o argumento de que o equipamento 

poderá ser utilizado o dia inteiro (com café, cinema, biblioteca, midiateca, livros) e de que as 

pessoas poderão freqüentá-lo independentemente do fato de irem assistir a um concerto. 

Outro ponto realçado pelo entrevistado integra a “cartilha” do planejamento catalão, 

consta no plano Rio Sempre Rio e aparece, mais tarde, no plano As Cidades da Cidade. Refere-se 

à necessidade de investimento em espaços de inovação e criatividade que fossem capazes de 

“aproveitar os mercados mais importantes porque, para assegurar sua competitividade, as cidades 

precisam contar com serviços da mais alta qualidade [...] e uma oferta cultural e de 

entretenimento atraente, que abrigue eventos culturais, desportivos e sociais, e atraia 

investimentos, capital humano, e sirva de sede a grandes empresas multinacionais, fortalecendo 

os fatores de competitividade”.  

Em relação ao marketing urbano, Maia colocava que era necessário dispor “de uma 

mensagem associada à cidade, uma marca de promoção urbana, estabelecendo o marketing das 

cidades para alcançar o desenvolvimento econômico, porque dentre os fatores positivos do 

esforço de venda externa da imagem de uma cidade estão seu prestígio, sua visibilidade, e a 

melhoria de sua infra-estrutura urbana [...]. Assim, foi desenvolvida a política pública cultural da 

cidade do Rio de Janeiro”. (PORTZAMPARC, 2008 p. 25) (grifos da autora) 

O ex-prefeito falava, ainda, sobre o papel da cidade no século XXI globalizado: “[...] uma 

cidade como o Rio, que aspira à condição de metrópole mundial, deve ter uma visão global e 

internacional, tanto no que se refere à sua gestão, quanto à sua estratégia. E a cultura tem [...] 

papel essencial. Sob essa diretriz foi implantada a Cidade da Música”.101 

Outro aspecto que a administração municipal ressaltava era o turístico. O então secretário 

de obras, Rodrigo Dantas, acreditava que a Cidade da Música não só se transformaria num pólo 

de cultura, mas também em um dos pontos turísticos mais visitados no município.102 

                                                
101 PORTZAMPARC, op. cit. 
102 Ibid., p.29 



 
 
 
 
 
 
Macieira, por sua vez, ressaltava a importância de mercado da cultura, que poderia 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Inserindo o Rio no contexto das 

cidades globais, e também das cidades genéricas103, sua visão era a de que a Cidade da Música 

seria um símbolo da modernidade, sendo muito mais do que um hall sinfônico, permitindo “o 

pertencimento do Rio aos fluxos socioculturais desterritorializados, viabilizando sua inserção 

nas redes mundiais de cidades criativas, o que potencializa sua capacidade de transformação. [A 

Cidade da Música] foi concebida para ser visível, um elemento simbólico que flutua sobre 

jardins, um lugar onde se percebe toda a beleza e expansão da nossa cidade”.104 (grifos da autora) 

O ex-secretário das culturas estava convicto de que o Rio precisava de um grande edifício 

com fins culturais, que fosse criado por um arquiteto estrangeiro e famoso. Para ele, o chamado 

“efeito Bilbao” renovaria a cidade, “que ano a ano vê esmaecer o título de capital cultural do 

Brasil”.105 

Tanto o prefeito quanto seus secretários, naquele momento, mostravam uma postura 

extremamente otimista em relação ao projeto grandioso que estava prestes a se concretizar e que 

tinha o potencial de trazer imenso retorno para a cidade. É importante frisar que, mesmo no 

discurso vencedor, o principal retorno apontado era, de fato, o valor simbólico não apenas que o 

edifício traria, mas também da ação de inserir este equipamento na Barra, no entroncamento das 

vias expressas. A arquitetura, o equipamento cultural, é na verdade um statement. Uma 

afirmação do poder e da força de uma administração, além do significado de fazer um edifício 

desta natureza na Barra, bairro até então desprovido de intervenções públicas desse porte, muito 

mais comuns no Centro e na Zona Sul. 

A urbanização da Barra é sempre associada ao modelo dos suburbs americanos, de 

corredores de automóveis de grande velocidade, da convivência em condomínios fechados e 

shopping centers, das calçadas ermas (quando existem) e dos parques temáticos. A Barra não é 

um bairro “a pé”. E uma intervenção num local onde só se passa de carro, e em alta velocidade, 

teria que ser grande. E teria que ser emblemática. Para poder competir pela atenção com a 

Estátua da Liberdade, com o hipermercado, com o shopping, com a arquitetura pseudo-Miami-

californiana, com o anúncio, com o outdoor, com o carro pendurado na fachada. Porque a Barra, 

                                                
103 (KOOLHAAS, 1995) 
104 PORTZAMPARC, op. cit., p.27 
105 (SERAPIÃO, 2008 p. 54) 



 
 
 
 
 
 

especialmente nas avenidas das Américas e Ayrton Senna – principais vias de acesso ao 

complexo – é isso. É sobreposição, é informação, é espelhada, é iluminada e é, acima de tudo, 

grande, é extensa. As torres residenciais e de escritórios, os símbolos luminosos que ocupam 

fachadas inteiras, a praia infinita, os maciços da Tijuca e da Pedra Branca. O Rio na Barra tem 

outra escala. E a Cidade da Música não poderia ser “mais um”. A Cidade da Música teria que ser 

impressionante. E imponente. E muito visível. E isso tudo foi conquistado. Mas o preço a ser 

pago ainda estaria por vir. 

“A Barra tem muito de subúrbio norte-americano.[...] É um local de 

ocupação recente, distante do centro, onde os deslocamentos são feitos de 

automóvel, em vias expressas. Não há nem o convívio da calçada nem o 

comércio de rua. Ele é resultado do urbanismo do século XX, que 

setorizou os usos e esvaziou o principal elemento da cidade tradicional: a 

rua”. 

 (SERAPIÃO, 2008 p. 54) 

 

 Naquele momento (maio de 2008, ocasião da entrevista para o livro) o prefeito já sofria 

com o problema da gestão do empreendimento. O seu alto custo permanente, aliado à mínima 

probabilidade de retorno, já era motivo de preocupação. A prefeitura tinha dificuldades para 

arcar com os gastos da obra, e os valores de manutenção mostraram-se um obstáculo difícil de 

ser vencido, como veremos nas seções adiante. 

 

3.5.2. COM A PALAVRA, CHRISTIA� DE PORTZAMPARC  

O arquiteto Christian de Portzamparc, responsável pelo projeto da Cidade da Música, tem 

uma relação de muitos anos com a cidade do Rio de Janeiro. Não apenas sua esposa, Elizabeth 

de Portzamparc, é carioca (radicada na França desde os 17 anos), como suas primeiras grandes 

influências arquitetônicas vieram do Brasil. 



 
 
 
 
 
 

“Lembro-me de uma conversa antiga com Rem Koolhaas106: contei a ele 

que, brincando, descobri que, aos 14 anos, queria ser arquiteto brasileiro! 

Havia as imagens de Brasília, da Pampulha, absolutamente extraordinárias 

para um garoto. Só vim a conhecer o Brasil real nos anos 80, com 

Elizabeth. Com ela, compreendi melhor ainda a importância primordial 

dessa arquitetura brasileira do pós-guerra dos anos 40, 50 e 60 no mundo. 

[...] E só senti que esse projeto era herdado dessa cultura quando já o 

havíamos feito... eu tinha me tornado brasileiro”.  

(PORTZAMPARC, 2008 p. 71) 

O arquiteto recebeu uma visita do secretário Macieira e do embaixador Raul Leite Ribeito 

em seu escritório, em Paris, em fevereiro de 2002, no meio do segundo mandato de Maia como 

prefeito. Macieira e Leite Ribeiro foram visitar a Cité de la Musique, no Parc de la Vilette em 

Paris, e a Filarmônica de Luxemburgo, também projetada por Portzamparc. A idéia, naquele 

momento, ainda era projetar uma sala no local previsto por Reidy107 para abrigar um teatro junto 

ao MAM. Sua primeira resposta foi “que havia bons arquitetos brasileiros que fariam muito bem 

uma adaptação, respeitando integralmente o projeto de Reidy”. (PORTZAMPARC, 2008 p. 33) 

Alguns meses depois, Portzampac recebeu uma carta de Macieira indagando se ele seria 

um bom arquiteto para salas de concerto. Portzamparc, um tanto indignado com a pergunta, 

replicou (também por carta) que, naquele momento, era um dos melhores arquitetos do mundo 

para realizar a tarefa. Esta foi a resposta que forneceu a base para que a prefeitura pudesse 

contratar o projeto através de dispensa de licitação, o que ainda viria a gerar questionamentos em 

diversas esferas – inclusive na CPI conduzida para apurar o caso da Cidade da Música. Alguns 

meses depois, Macieira solicitou uma vinda do arquiteto ao Rio para conversar sobre o “grande 

projeto”, pedido que foi atendido em setembro do mesmo ano por Portzamparc em companhia de 

Bertrand Beau108. 

Assim que chegou, Portzamparc foi apresentado ao prefeito, que explicou a necessidade 

de uma sala para abrigar a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) e fez o inusitado pedido de que 
                                                

106 Arquiteto holandês, ganhador do Pritzker Prize de 2000. Koolhaas escreveu diversos livros e manifestos sobre 
arquitetura e as cidades, entre eles Delirious 'ew York, de 1978, e S, M, L, XL, de 1995. 
107 Affonso Eduardo Reidy  foi o arquiteto brasileiro responsável pelo projeto do Museu de Arte Moderna no Aterro 
do Flamengo, entre outros projetos, tendo sido um dos principais expoentes da arquitetura moderna no Brasil. 
108 Bertrand Beau é colaborador de Portzamparc, tendo trabalhado com ele no projeto da Cidade da Música do Rio e, 
também, da Cité de la Musique, em Paris, entre outros. (SERAPIÃO, 2008 p. 56) 



 
 
 
 
 
 

a sala de concerto pudesse abrigar, também, uma ópera. A solicitação constituiu um grande 

desafio para o arquiteto, dadas as naturezas diversas das instalações para as diferentes 

apresentações. Macieira ciceroneou o arquiteto, então, numa visita de helicóptero até a Barra, 

sem dizer de antemão onde seria implantado o projeto.  

“Percebíamos aos poucos que seguíamos em direção à planície da Barra da 

Tijuca. Esse imenso novo Rio que se estendeu por 14km em vinte anos. 

Chegávamos ao local do cruzamento entre os dois eixos rodoviários, que 

eu reconhecia no chão. O grande triângulo chamado Cebolão... minha 

primeira reação foi achar quase kitsch essa localização, esse centro 

impossível circundado por alças de ligações rodoviárias. Porém, após 

refletir, a idéia de instalar um grande projeto cultural no meio dessa nova 

cidade [...] parecia uma ótima idéia. Era necessário um símbolo público na 

Barra. Pois ao longo dessa imensa planície urbana, dessa longa série de 

torres residenciais e escritórios, e desses condomínios e centros 

comerciais, não existe pontos de referência nem edifícios públicos. [...] A 

Barra é imensa, é o Rio novo, um urbanismo que coloca muitas questões 

que precisam ser rediscutidas. E é uma cidade que cresceu depressa 

demais, é uma das urbanizações mais impressionantes pela velocidade de 

crescimento. Lembro-me da planície vasta e vazia e de seus lagos, no 

início dos anos 80”. (PORTZAMPARC, 2008 p. 33) 

No dia seguinte, Portzamparc voltou ao sítio onde seria alocado o projeto, desta vez de 

carro. Tanto pelo ar quanto por terra, sua percepção do difícil acesso à Cidade da Música 

permanecia. O trânsito pesado, mais do que a quilometragem, foi um fator a ser ponderado. 

Entretanto, Cesar Maia garantiu que o metrô chegaria à Barra109. Ainda não chegou. 

O arquiteto percebia como crucial a instauração da qualidade urbana na Barra, e 

acreditava que a escolha desse local teria grande significado, sendo um gesto forte para a 

evolução da Zona Oeste do Rio. Portzamparc afirmava, ainda, que o Rio de Janeiro tradicional 

seria “excepcionalmente mimado pela natureza nos bairros do Centro e da Zona Sul, seu coração 

                                                
109 (SERAPIÃO, 2008 p. 54) 



 
 
 
 
 
 

de ‘glamour’”. Nesse contexto, para ele, o desafio de encarar o projeto num local que parecia, a 

princípio, impossível, tomou corpo. 

Apesar dos seus próprios questionamentos sobre a possibilidade que teriam de fazer um 

projeto com uma margem mínima de tempo e em outro país, Portzamparc e Beau seguiram em 

frente. Formaram a base do ateliê no Rio e foram apresentados, através de Macieira, a Luiz 

Antônio Rangel – que viria a comandar a equipe local de projetistas – e a Francisco Salles, da 

empresa de gerenciamento Engineering. Após esse encontro, reuniram-se com o maestro da OSB 

à época, Yeruham Scharovsky, quando começou a se delinear o programa da Cidade da Música, 

que seria composto da Grande Sala de concerto e ópera, sala de música de câmara, salas de 

ensaios, estúdios de trabalho e de ensino, três salas de cinema, midiateca, restaurantes e bares, 

sala para música eletroacústica e sala para dança. 

Houve também a preocupação de não se criar mais um espaço restrito na região. A 

proposta de Portzamparc, absolutamente permeável, permite que mesmo aqueles que não vão 

assistir a algum espetáculo ou trabalhar / estudar possam acessar a laje intermediária, a 10 metros 

do solo. A travessia entre um lado e outro das avenidas é feita por túneis subterrâneos, de modo a 

privilegiar o acesso peatonal.110 

Portzamparc acreditava, ainda, que um dos maiores méritos do projeto seria trazer à Barra 

a vida pública ao redor de um parque, de um belvedere, dos cinemas, cafés, restaurantes e salas 

de música do empreendimento.111 

Quanto ao aspecto global da cidade e do empreendimento, Portzamparc acredita que “o 

Rio, como uma grande metrópole, deve continuar a falar, a enviar mensagens ao mundo. Se 

deixar de fazê-lo, será uma lenta decadência”.112 

Fernando Chacel, paisagista responsável pelo projeto da Barra e também da Cidade da 

Música, tinha opinião semelhante. Para ele, a Cidade da Música viria preencher uma lacuna que 

era a ausência de qualquer elemento de peso significativo e cultural local, oferecendo 

possibilidades diversas daquelas que “se realizam em condomínios enclausurados e 

                                                
110 PORTZAMPARC, 2008 pp. 33-7 
111 Ibid., p.68 
112 Ibid. 



 
 
 
 
 
 

‘guetificados’, em que cada uma das comunidades se ancora na maior parte do tempo, só se 

deslocando para visitar os shopping-centers”.113 

 

3.5.3. DESDOBRAME�TOS E CRÍTICAS 

O projeto da Cidade da Música, desde seu primeiro anúncio, foi alvo de críticas. Embora 

o projeto arquitetônico fosse de qualidade, a reincidência do direcionamento da cidade para a 

Barra foi questionada. As interrupções do processo, que perpassaram o segundo mandato de 

Maia para ser “finalizado”114 apenas ao final de sua terceira gestão, foram alvo da mídia. 

Portzamparc iniciou o projeto ainda em 2002, e em agosto de 2003 começou a montagem 

da equipe brasileira para desenvolvê-lo, como previsto em contrato. Entre a apresentação do 

projeto e a aprovação pelo então prefeito, houve pouco tempo para o desenvolvimento do 

desenho, tendo sido um fator importante nesse processo a pressão política decorrente do término 

de seu segundo mandato. A obra foi iniciada em 2004, mas a urgência dos Jogos Pan-

Americanos de 2007 fez com que a prioridade municipal fosse dada aos equipamentos ligados ao 

evento – concentrados, também, na região da Barra, próximo ao Autódromo de Jacarepaguá. O 

ritmo da obra diminuiu radicalmente. Nessa época, o jornal O Globo se referiu à Cidade da 

Música como “o elefante de Portzamparc”. As obras praticamente pararam, para serem 

retomadas apenas quando as do Pan terminaram.115 

O então secretário de obras, Rodrigo Dantas, responsável pelo andamento da construção, 

mostrava-se incerto em relação ao seu desfecho. “Só mesmo o Cesar Maia para segurar isso aí”, 

disse ele em entrevista a Fernando Serapião, para a revista Piauí. “Mas daqui a dez anos, ele vai 

ser um herói”.116 

Os elevados números da obra tornaram-se alvo de investigações. Segundo reportagem do 

jornal O Globo, a obra teria tido seu custo aumentado em mais de 500%. Inicialmente orçada em 

80 milhões de reais, ao final do governo Maia o custo previsto já ultrapassava o meio bilhão. A 

alegação de Maia foi que os primeiros 80 milhões referiam-se apenas a uma parte da obra. Já 

                                                
113 Fernando Chacel in (PORTZAMPARC, 2008 p. 127) 
114 A obra, como já citado, foi inaugurada incompleta em 28 de dezembro de 2008. 
115 (SERAPIÃO, 2008 p. 57) 
116 Ibid. 



 
 
 
 
 
 

Macieira encontrou dificuldades para justificar os muitos contratos com as equipes de 

arquitetura, que também sofreram denúncias de irregularidades. 

Um dos entraves que bloquearam a obra durante meses aconteceu na forma da 

necessidade de se construir todas as instalações para os Jogos Pan Americanos num curto espaço 

de tempo. O Município não dispunha de fundos para fazer todas as instalações do Pan 2007 e a 

Cidade da Música ao mesmo tempo, e esta acabou sofrendo com atrasos de cronograma. 

Houve divergências, ainda, no que se refere aos valores de contratação do escritório de 

Christian de Portzamparc. Segundo a CPI, o valor dos vários contratos gira em torno dos 22 

milhões de reais. Para o arquiteto, os honorários recebidos por um projeto desse porte eram cerca 

de três vezes menores do que ele receberia na Europa.117 

Os últimos meses de obras contaram com cerca de 3 mil funcionários trabalhando em três 

turnos. 

Para Serapião (2008), a cidade realmente não dispunha dos recursos financeiros para 

arcar com uma obra desse porte. Por parte da prefeitura, teria havido um erro de avaliação da 

escala do projeto. Apesar de tudo, Serapião considera que a Cidade da Música é uma obra de 

arquitetura extremamente relevante, sem precedente no ambiente público desde a construção de 

Brasília. A iminente mudança de governo gerava preocupação à equipe de arquitetos: “é como 

uma ópera: com a mudança de governo, não sabemos se será um drama, uma comédia ou uma 

tragédia”. (SERAPIÃO, 2008 p. 57) 

A resolução para instauração da CPI aconteceu após a saída de Maia do governo, já em 

maio de 2009, e teve como objetivo “apurar denúncias formuladas por vários veículos de 

comunicação acerca da irregularidade no Projeto da Cidade da Música”.118 

A CPI apontou uma cronologia dos fatos, fazendo a interseção dos projetos Guggenheim 

e Cidade da Música, como se segue: 

  

                                                
117 Ibid. 
118 (CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2009 p. 2) 



 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Cronograma de acontecimentos envolvendo o Guggenheim e a Cidade da Música 
Fonte: (CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2009) 
Legenda:Acontecimentos relativos ao Museu Guggenheim / Acontecimentos relativos à Cidade da Música 
Fatos políticos relacionados 

 

2001 

Janeiro Cesar Maia assume a Prefeitura do Rio 

Dezembro 
- Prefeitura firma acordo com a Fundação Solomon Guggenheim para a realização de 
estudo de viabilidade para implantação da filial do museu no Rio. Assinam o acordo o 
procurador-geral do Rio, Julio Rebello Horta, e o Sr. Thomas Krens, pelo museu. 

2002 

Janeiro 
- Thomas Krens, Cesar Maia e o arquiteto Jean Nouvel visitam a Zona Portuária e o ex-
prefeito anuncia que dispõe de 120 milhões de dólares para erguer o museu. 

Fevereiro 
- O Secretário Municipal das Culturas, Ricardo Macieira, vai a Paris convidar o arquiteto 
Christian de Portzamparc para projetar uma sala de concertos junto ao MAM. 

Agosto 
- É assinado o contrato para a realização dos XV Jogos Pan-Americanos no Rio de 
Janeiro 

Setembro 

- Aprovada criação de CPI do legislativo municipal para apurar irregularidades na 
contratação da Fundação Guggenheim. 
- O arquiteto Christian de Portzamparc visita o Rio para conhecer o local escolhido pela 
prefeitura para a construção da Cidade da Música. 

Novembro - Cesar Maia e Macieira apresentam o estudo de viabilidade do Guggenheim 

Dezembro 
- Prefeitura assina contrato com ateliê de Portzamparc para o projeto da Cidade da 
Música no valor de 11,55 milhões de reais, com execução prevista em 24 meses 

2003 

Janeiro / 
Fevereiro 

- Apresentação dos primeiros projetos da Cidade da Música 

Abril - Maia assina em NY contrato para implantação do Guggenheim no Rio 

Maio 

- Justiça concede liminar suspendendo os efeitos do contrato com a Fundação 
Guggenheim 
- Licitação para limpeza, impermeabilizações e terraplanagem do terreno da Cidade da 
Música 

Agosto 
- Decreto do prefeito dá ao empreendimento o nome “Cidade da Música Roberto 
Marinho” 

Setembro 
- Prefeitura assina contrato de terraplanagem com a Sanerio Engenharia Ltda. no valor de 
R$ 1.781.966,29 para a Cidade da Música 

Outubro - Licitação das fundações, impermeabilizações e superestrutura da Cidade da Música 

Dezembro 
- Conclusão da terraplanagem da Cidade da Música. 
- Esgota-se metade do prazo inicial para a conclusão das obras da Cidade da Música. 

2004 

Março 
- Prefeitura assina o segundo contrato de projetos para a Cidade da Música com o ateliê 
de Portzamparc,no valor de R$4.800.292,00 e oito meses de prazo 

Abril 
- Prefeitura assina segundo contrato de obras para fundações e superestrutura do prédio 
da Cidade da Música, no valor de R$ 77.599.584,26, com prazo previsto de 360 dias. 

Agosto 
- O segundo contrato de obras, para fundações e superestrutura do prédio da Cidade da 
Música, é suspenso. 

Outubro - Cesar Maia é reeleito prefeito do Rio 
Novembro - Fim do segundo contrato de projeto com Christian de Portzamparc 

Dezembro 
-Fim do primeiro contrato com o ateliê de Portzamparc e do prazo previsto para a 
conclusão das obras. 
- Licitação do terceiro contrato de obras – complementação da Cidade da Música 

2005 

Janeiro / 
Junho 

- O segundo contrato de obras da Cidade da Música continua suspenso 

Junho - O segundo contrato de obras da Cidade da Música é retomado 

Setembro 
- O segundo contrato de obras da Cidade da Música é novamente suspenso 
- O escritório de Portzamparc solicita a celebração de terceiro contrato para 
acompanhamento das obras 

Novembro - A prefeitura assina o terceiro contrato de obras com o Consórcio da Cidade da Música: 



 
 
 
 
 
 

complementação das obras no valor de R$145.051.309, 01 e suspende-o 15 dias depois 

2006 

Fevereiro - O segundo contrato de obras da Cidade da Música é retomado 
Março - Prefeitura licita obra de remanejamento de uma adutora da CEDAE  

Junho 
- Assinado o terceiro contrato de projetos com o arquiteto Portzamparc, com prazo de 30 
meses 

Julho - Terceiro contrato de obras da Cidade da Música retomado 
Setembro - Assinado quarto contrato de obras para remanejamento da adutora (Cidade da Música) 

Outubro 
- O terceiro contrato de obras é supenso novamente. 
- O segundo contrato de obras recebe um aditivo de R$19.398.299,74 

Dezembro - O remanejamento da adutora é concluído 

2007 

Abril - Segundo contrato de obras suspenso pela terceira vez 

Maio 
- O quarto contratato de obras – remanejamento da adutora da CEDAE – ganha aditivo 
de R$127.962,30 

Julho 
- O terceiro contrato de obras é reiniciado 
- O segundo contrato de obras ganha novo aditivo, de R$10.062.058,22 

Agosto - Realização dos XV Jogos Pan-Americanos no Rio 

Setembro 
-Abertura de processo para licitar mais uma fase da obra: conclusão das instalações 
prediais, acabamentos internos, urbanização intramuros, construção de túneis sob a 
avenida das Américas e estacionamentos. 

Outubro - Terceiro contrato de obras recebe aditivo de R$36.262.827,00 

2008 

Fevereiro 

- Quinto contrato de obras assinado com o Consórcio Barra da Tijuca: Construtora 
Andrade Gutierrez S/A, Carioca-Christiani-Nielsen Engenharia S/A, e Técnicas 
Eletromecânicas Telem S/A. R$147.987.940. 
- Segundo contrato de obras retomado mais uma vez 

Maio - Celebrados quatro contratos para aquisição de mobiliário, no valor de R$15.180.701,59 

Setembro 
- Novo aditivo para o terceiro contrato de obras. R$15.180.701,59 
- Terceiro contrato do projeto aditivado em R$818.065,52 

Outubro 
- Quinto contrato de obras aditivado em R$36.803.852,69 
- Eduardo Paes eleito prefeito do Rio 

Dezembro 

- A pedido da família Marinho, prefeito edita decreto retirando o nome do Jornalista 
Roberto Marinho da denominação oficial da Cidade da Música. 
- Prefeitura programa evento de inauguração parcial das obras para o dia 18 de dezembro 
- O Corpo de Bombeiros do Estado proíbe a realização da festa por falta de consições de 
seurança. 
- Nos dias 27 e 28, Cesar Maia inaugura a obra inacabada, com concerto na Grande Sala 

2009 

Janeiro 
- Após tomar posse em 1º de janeiro, Eduardo Paes edita decreto suspendendo as obras 
da Cidade da Música para submetê-las a auditoria 

Abril - Grupo de auditoria apresenta relatório parcial 
Agosto - Grupo de auditoria apresenta relatório final 

Novembro - Prefeitura retoma as obras 
Dezembro - CPI conclui suas investigações 

 

Entre as principais conclusões da CPI, finalizada em dezembro de 2009, podemos citar: 

a. “O ex-prefeito Cesar Maia tomou a decisão de realizar vultosos e simultâneos investimentos 

em obras, sem que o Município tivesse capacidade financeira para tanto” ; 

b. “A decisão de construir a Cidade da Música não foi precedida de estudo de viabilidade 

econômica e financeira”; 

c. A Cidade da Música necessitaria de subsídio público e/ou privado para sua operação; 



 
 
 
 
 
 

d. O modelo de gestão do empreendimento ainda não havia sido definido, o que dificultaria a 

atração de parcerias; 

e. A contratação do escritório de arquitetura de Christian de Portzamparc foi considerada uma 

escolha pessoal do ex-secretário municipal das culturas e do ex-prefeito Cesar Maia; 

f. Houve suspeita de superfaturamento em diversos contratos; 

g. “Houve seguidas e prolongadas paralisações das obras por falta de recursos [...], implicando 

a incidência de custos adicionais diversos, inclusive da atualização de preços”; 

h. A inauguração da Cidade da Música em dezembro de 2008 foi considerada ato de 

improbidade administrativa; 

i. A CPI julgou não haver garantia de que os recursos financeiros depositados em conta 

bancária específica seriam suficientes para saldar os compromissos assumidos, alegando a 

falta de medição dos serviços executados nos meses de outubro a dezembro de 2008; 

j. Os recursos estimados pelo ex-prefeito Cesar Maia para a manutenção da Cidade da Música, 

nos seis primeiros meses, estariam aquém do custo calculado pela administração seguinte.119 

Além dos itens enumerados, suspeitas de irregularidades ao longo do processo 

fragilizaram a operação Cidade da Música, constituindo processo penoso para o ex-prefeito que, 

à época, não conseguiu, mais uma vez, levar a cabo um projeto que lhe era tão caro. A idéia de 

trazer um ícone público para a Barra, e de com isso conquistar o almejado marco arquitetônico 

na cidade, tornou-se motivo de críticas e suspeita. 

Em entrevista realizada em abril de 2011 com a vereadora pelo PSDB (Partido da Social 

Democracia Brasileira) e relatora da CPI da Cidade da Música, Andréa Gouvêa Vieira, perguntei 

qual seria, na sua opinião, o motivo pelo qual o projeto da Cidade da Música teve a oportunidade 

de avançar tanto sem maiores manifestações contrárias à sua execução por parte da população 

carioca e dos veículos de comunicação. Um dos fatores citados pela vereadora foi a questão da 

transparência orçamentária: “impediu-se de fazer um Museu Guggenheim porque custava caro, 

porque o preço era insuportável [...]. O preço foi publicado e, por isso, se conseguiu agir, [...] e 

isso trouxe a ação política para impedir aquele gasto.” De acordo com a vereadora, o projeto e a 

obra da Cidade da Música, contratados em 2002 e com previsão de entrega em 2004, só vieram a 

aparecer numa LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) em 2007. Segundo Gouvêa Vieira, não 

                                                
119 (CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2009 pp. 198-203) 



 
 
 
 
 
 

houve oportunidade para se mobilizar os “insatisfeitos” com esse gasto num equipamento que 

“ninguém nunca tinha visto” e cujo tamanho “só foi percebido após a retirada dos tapumes”. 

A vereadora analisa ainda que – além do Museu Guggenheim, que estava chamando a 

atenção da mídia à época – o projeto da Cidade da Música não foi tão “badalado” porque, além 

de não se saber detalhes e preços, havia os Jogos Pan-Americanos. “A grande ocultação da 

Cidade da Música foi o foco que a cidade deu, que o prefeito deu, na preparação da cidade para 

os Jogos Pan-Americanos.” Gouvêa Vieira coloca que os investimentos nos Jogos de 2007 

sugaram os recursos municipais em obras e equipamentos esportivos que estavam 

compromissados, com orçamento inicial de 300 milhões de reais, mas com os quais gastaram-se 

cerca de 4 bilhões. Segundo a vereadora, deixou-se de fazer manutenção e todos os gastos de 

rotina da cidade. Enquanto isso, as obras da Cidade da Música tiveram paralisação de mais de 

1000 dias. As obras “começavam, paravam, começavam... Então não se via a Cidade da Música 

aparecendo [...]. A cidade [do Rio de Janeiro] foi tomada de surpresa [...].” 

Nesse contexto de descontentamento, de acordo com a vereadora, a rejeição em relação à 

Cidade da Música “veio no final, não foi durante a obra. A obra começou em 2002, a gritaria foi 

a partir de 2007, 2008, [...] que foi quando ela começou a acontecer mesmo. Antes começava, 

parava, começava, era fundação, ninguém via...”. Para ela, havia uma revolta da população 

contra os gastos com os Jogos Pan-Americanos. Mas os Jogos acabariam em um mês, e a Cidade 

da Música ficaria como um registro concreto desse período. E a mídia refletiu a insatisfação da 

sociedade. Em sua opinião, a insatisfação da população em relação à Cidade da Música não foi 

criada pela mídia: não foi a mídia que conduziu a opinião pública, mas a opinião pública que 

conduziu a mídia, chegando ao ponto de as organizações Globo pedirem que o nome do Roberto 

Marinho fosse retirado do empreendimento. 

Cesar Maia deixou o cargo de prefeito, em dezembro de 2008, com o peso da 

incompletude de um de seus projetos mais importantes. Como ele mesmo disse na sua cartilha, o 

poder que tinha no início do segundo mandato foi solapado por diversos processos conduzidos 

de forma equivocada por ele e por sua equipe. A decisão de fazer a Cidade da Música e os Jogos 

Pan-Americanos simultaneamente, com todas as obras que estes demandavam, foi arriscada. E 

fez com que Maia deixasse o governo sob a imagem de um administrador irresponsável e 

vaidoso, ainda que suas obras viessem a deixar um legado para a cidade.  
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Tanto o projeto Guggenheim quanto o projeto da Cidade da Música faziam parte de um 

plano de Cesar Maia para deixar sua marca indelével na cidade do Rio de Janeiro. A conquista 

do cargo de prefeito, sobrepujando Conde com margem apertada, foi o marco de um novo 

pensamento que direcionaria seu governo. 

Enquanto Conde traçava planos e estratégias com foco na urbe, e subsidiava a equipe de 

Maia em seu primeiro mandato na direção de um plano de cidade, Maia, sem Conde – agora 

desafetos políticos – se fechou em projetos de “cidades na cidade”. O Museu Guggenheim e a 

Cidade da Música foram os dois exemplares escolhidos para esta análise justamente por seu 

insucesso. 

Luiz Paulo Conde, como secretário de urbanismo e como prefeito, pensava em projetos 

para a cidade. Com a ruptura, Maia focou suas administrações subseqüentes em elementos, 

construções isoladas de equipamentos específicos. E um museu não faz o Porto. A Cidade da 

Música foi um projeto que saiu a fórceps, possível fruto de falta de planejamento financeiro ou 

da crença de que haveria recursos para tudo. É importante lembrar que a terceira gestão de Maia 

foi permeada de projetos que, além de dispendiosos, queriam ser icônicos, cada um em sua 

região, como mostra o segundo Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro, As Cidades da 

Cidade. 

O Planetário da Cidade das Crianças, em Santa Cruz (que também só ficou pronto no 

final de 2008), todas as instalações do Pan, terminadas às pressas e às vésperas dos jogos em 

Jacarepaguá, são alguns exemplos do ímpeto de Maia de construir seus castelos, de ser lembrado 

por suas grandes obras. O ex-prefeito queria ser personificado em suas construções. 

E ainda, a vontade que vinha desde a elaboração do plano Rio Sempre Rio, orientado pelo 

modelo catalão de sucesso da gestão estratégica de uma cidade. A vontade de deixar o ícone do 

grande arquiteto. Até que Dubai fizesse sua próxima torre tocando as nuvens. Até que Pequim 

construísse seu complexo olímpico estelar de Ninho do Pássaro (Herzog e De Meuron) e Cubo 

D’Água (PTW Architects), até que a nova grande arquitetura espetacular surgisse em algum 

canto do mundo. Até que o próximo maior espetáculo construtivo surgisse. 

Mas no Rio de Maia essa grande arquitetura não se completou. O Museu não saiu do 

papel. A Cidade da Música se perdeu nas cifras do Pan 2007 e nas suas conseqüentes 

interrupções. O Rio de Janeiro de Cesar Maia se sentiu abandonado, incompleto. No afã de 



 
 
 
 
 
 

deixar seu legado, Maia sofreu acusações de irregularidades que sugeriam que o legado deixado 

para a cidade seria o débito. 

O marketing urbano, tão necessário nesse modelo de cidade global, não podia ser feito 

com base na incompletude. Mas Maia não se abalou. Inaugurou a obra semi-pronta e colheu os 

louros tardios de seu arroubo numa cerimônia histórica. 

A imagem que ficará para a história, esta ainda estamos por ver. A Cidade da Música será 

lembrada, daqui a 50 anos, como a grande obra e sucesso da sua administração? Ou será 

creditada a Eduardo Paes, sucessor de Maia? 

A Cidade da Música pode vir a ter um papel transformador para a relação da cidade com 

a Barra da Tijuca. A arquitetura imponente da construção convida à reflexão sobre o contínuo de 

edifícios que se enfileiram nas suas grandes vias. A arquitetura genérica da Barra – a arquitetura 

de panfleto imobiliário – pode ter, aí, um contraponto. Para a cidade, este pode ser um ato de 

demonstração do pertencimento da Barra ao Rio de Janeiro. 

O monumento Cidade da Música remete a questões sobre forma urbana, sobre escala e 

qualidade de produção arquitetônica. A cidade pensada além da sucessão de arquiteturas coladas 

no limite dos afastamentos permitidos por lei.  Como arquitetura, a Cidade da Música traz o 

exercício visual, fachadas pensadas, detalhes estudados, acústica impecável, paisagismo 

integrado, espaço público permeável. Um edifício concebido e construído para ser um ícone da 

cidade e o testemunho da Era Maia como prefeito do Rio de Janeiro. 

O homem político Cesar Maia, cuja era se estendeu por 16 anos consecutivos, logrou 

deixar sua marca na cidade. E nas cidades na cidade. No Rio de Madureira, da Gamboa, de Santa 

Cruz, da Barra, de Jacarepaguá, no Rio das APACs120, no Rio do Rio Cidade. 

Hoje, sob a administração Eduardo Paes, o projeto Porto Maravilha está em andamento. 

O programa para ocupação do Píer Mauá, tão criticado nos primeiros anos deste século, será um 

museu. O Museu do Amanhã, com projeto de Santiago Calatrava. 

                                                
120 Áreas de Preservação do Ambiente Cultural, conceito inovador onde o que se preserva não é uma arquitetura 
específica, mas um conjunto urbano emblemático e de qualidade. Na APAC, um edifício sozinho não é o mais 
importante. O importante é a preservação das características urbanas dos bairros. Ambiente cultural significa um 
lugar, bairro ou logradouro no qual ainda existe qualidade de vida. Isso também faz parte do patrimônio 
público. 



 
 
 
 
 
 
Entre outros projetos para a região do Porto, o do Museu do Amanhã merece destaque. 

No mesmo local onde seria o Guggenheim, surge um outro museu. Desta vez, sob a coordenação 

da Fundação Roberto Marinho, o projeto museográfico não estará vinculado a nenhuma franquia 

internacional de museus. Paes, prefeito do Rio para o exercício 2009-2012, também pretende 

deixar sua arquitetura espetacular no Porto. 

Na Barra, a Cidade da Música, agora Cidade das Artes, segue em obras. 

O modelo catalão ainda é o principal paradigma. 

O “efeito Bilbao” ainda é esperado. 

Até que venha o próximo show. 

  



 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

⋅ ABREU Mauricio de Almeida A Evolução Urbana do Rio de Janeiro [Livro]. - Rio de 

Janeiro : IPP, 2008. 

⋅ AMORA Dimmi [et al.] Arquiteto da Cidade da Música confirma que houve erro na 

execução do projeto [Online] // O Globo. - 06 de Maio de 2009. - 23 de Setembro de 2009. - 

<http://oglobo.globo.com/rio/mat/2009/05/06/arquiteto-da-cidade-da-musica-confirma-que-

houve-erro-na-execucao-do-projeto-755728040.asp>. 

⋅ A�DREATTA Verena Barcelona: Port Vell [Seção do Livro] // Porto Maravilha e o Rio de 

Janeiro + 6 Casos de Sucesso de Revitalização Portuária / A. do livro ANDREATTA Verena, 

org.. - Rio de Janeiro : Casa da Palavra, 2010. 

⋅ ARA�TES Otília Cultura e Transformação Urbana [Seção do Livro] // Cidade e Cultura: 

Esfera Pública e Transformação Urbana / A. do livro PALLAMIN Vera M. - São Paulo : 

Estação Liberdade, 2002. 

⋅ ARA�TES Otília, VAI�ER Carlos e MARICATO Hermínia A Cidade do Pensamento 

Único: Desmanchando Consensos [Livro]. - Petrópolis : Vozes, 2009. - 5a Edição. - ISBN 

978-85-326-2384-3. 

⋅ ASCHER François Os Novos Princípios do Urbanismo [Livro]. - São Paulo : Romano 

Guerra, 2010. 

⋅ Ayuntamento de Bilbao Bilbao Turismo [Online] // Bilbao.net. - 2005. - 02 de janeiro de 

2010. - http://www.bilbao.net/bilbaoturismo/. 

⋅ BORDE Andréa de Lacerda Pessôa Vazios urbanos: perspectivas contemporâneas [Tese 

de Doutoramento]. - Rio de Janeiro : PROURB / UFRJ, 2006. 

⋅ BORJA Jordi e CASTELLS Manuel Local y global. La gestión de las ciudades en la era de 

la información. [Livro]. - Madri : Taurus, 1997. 

⋅ BORJA Jordi e FOR� Manuel de Políticas da Europa e dos Estados para as Cidades 

[Periódico] // Espaço e Debates, ano XVI. - São Paulo : Annablume, 1996. - n. 39. - pp. 32-

47. 



 
 
 
 
 
 

⋅ BORJA Jordi Revolución y Contrarrevolución en la Ciudad Global. Las Esxpectativas 

Frustradas por la Globalización de Nuestras Ciudades. [Periódico] // Distorsiones Urbanas. - 

Madri : Basurama, 2006. - Vol. 06. - p. 144. 

⋅ BOURDIEU Pierre A Distinção: Crítica Social do Julgamento. [Livro]. - São Paulo, Porto 

Alegre, RS:  : Edusp, Zouk, 2007. 

⋅ BOURDIEU Pierre Haute Coutoure et Haute Culture [Seção do Livro] // Questions de 

Sociologie. - Paris : Les Éditions de Minuit, 1984. 

⋅ BOURDIEU Pierre O Poder Simbólico [Livro]. - Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 2009. 

⋅ BRE��ER �eil e THEODORE �ik Preface: From the "New Localism" to the Spaces of 

Neoliberalism [Periódico] // Antipode. - Oxford, UK and Malden, MA : Blackwell 

Publishers, Julho de 2002. - 3 : Vol. 34. - pp. 341-347. 

⋅ CALDAS Allan Derrota de Solange marca o fim da Era Cesar Maia no Rio [Online] // O 

Globo Eleições 2008. - 06 de Outubro de 2008. - 23 de Setembro de 2009. - 

<http://oglobo.globo.com/pais/eleicoes2008/mat/2008/10/02/derrota_de_solange_marca_fim

_da_era_cesar_maia_no_rio-548527935.asp>. 

⋅ CALDEIRA Teresa Pires do Rio Enclaves Fortificados: Erguendo Muros e Criando uma 

Nova Ordem Privada [Seção do Livro] // Cidade de Muros: Crime, Segregação e Cidadania 

em São Paulo. - São Paulo : Editora 34 / EDUSP, 2000. 

⋅ CÂMARA MU�ICIPAL DO RIO DE JA�EIRO Comissão Parlamentar de Inquérito - 

Resolução 1.139/2009 - "CPI da Cidade da Música" [Relatório] = CPI da Cidade da Música : 

Relatório Final / Câmara Municipal do Rio de Janeiro. - Rio de Janeiro : [s.n.], 2009. - 

Vereadores Titulares: Roberto Monteiro (PCdoB), Presidente / Andréa Gouvêa Vieira 

(PSDB), Relatora / Clarissa Garotinho (PR) / S. Ferraz (PMDB) / Tio Carlos (DEM) - 

Vereadores Suplentes: Alfreso Sirkis (PV) / Carlos Bolsonaro (PP). 

⋅ CARDOSO Elizabeth Dezouzart [et al.] História dos Bairros: Saúde, Gamboa, Santo 

Cristo [Livro]. - Rio de Janeiro : Index, 1997. 



 
 
 
 
 
 

⋅ CARVALHO Cristina Amélia e VIEIRA Marcelo Milano Falcão O Poder nas 

Organizações [Livro]. - São Paulo : Thomson Learning, 2007. 

⋅ CASTELLS Manuel e BORJA Jordi As Cidades como Atores Políticos [Periódico] // 

Novos Estudos CEBRAP. - São Paulo : CEBRAP, Julho de 1996. - 45. - pp. 152-166. 

⋅ CHU Henry Priorities Questioned in Face of Rio's Ritzy Museum Plan [Online] // Los 

Angeles Times. - 29 de Novembro de 2004. - 23 de Setembro de 2009. - 

<http://articles.latimes.com/2004/nov/29/world/fg-museum29>. 

⋅ CLETO Paula Luiz Paulo Conde e Cesar Maia vão para o 2º turno no Rio [Online] // Valor 

Online. - 02 de Outubro de 2000. - 23 de Setembro de 2009. - 

<http://www.valoronline.com.br/online/eleicoes/20/15214/luiz-paulo-conde-e-cesar-maia-

vao-para-o-2-turno-no-rio>. 

⋅ COMPA�S Rose Empreendedorismo Urbano: Entre o Discurso e a Prática [Livro]. - São 

Paulo : Editora UNESP, 2005. 

⋅ Consciência.�et Guggenheim? Rio de Janeiro [Online] // Revista ConsciênciaNet: acesse a 

sua. - 2004. - 20 de setembro de 2009. - http://www.consciencia.net/artes/gug.html. 

⋅ COSTA Érico Sérgio Magalhães. Entrevista 05.018 [Online] // Vitruvius. - Abril de 2004. - 

10 de Julho de 2010. - <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/05.018/3328>. 

⋅ COWELL Alan New U. S. Sector in Berlin: Little Guggenheim Branch [Online] // The New 

York Times. - 07 de novembro de 1997. - 01 de março de 2011. - 

http://www.nytimes.com/1997/11/07/arts/new-u-s-sector-in-berlin-little-guggenheim-

branch.html?src=pm. 

⋅ DAFLO� Rogério Cidade da Música finalmente é inaugurada [Online] // O Globo. - 26 de 

Dezembro de 2008. - <http://oglobo.globo.com/rio/mat/2008/12/26/cidade-da-musica-

finalmente-inaugurada-587697765.asp>. 

⋅ DEBORD Guy A Sociedade do Espetáculo [Livro]. - Rio de Janeiro : Contraponto, 1997. 

⋅ DEL REI Mario O Caso Guggenheim: Uma Lição para o Futuro [Livro]. - Rio de Janeiro : 

Lutécia, 2004. 



 
 
 
 
 
 

⋅ DEL RIO Vicente Baltimore e o Inner Harbor [Seção do Livro] // Porto Maravilha e o Rio 

de Janeiro + 6 Casos de Sucesso de Revitalização Portuária / A. do livro ANDREATTA 

Verena, org.. - Rio de Janeiro : Casa da Palavra, 2010. 

⋅ DUARTE Ronald Goulart Scripta Nova - Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 

Sociales [Online] // Scripta Nova - Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. - 1 

de agosto de 2005. - 21 de janeiro de 2010. - http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-44.htm. 

⋅ ECO Umberto Como se faz uma Tese. [Livro]. - São Paulo : Perspectiva, 2008. 

⋅ ESTEBA� Iñaki El efecto Guggenheim: del espacio basura al ornamento [Livro]. - 

Barcelona : Editorial Anagrama, 2007. 

⋅ FER�A�DES Fatima O Museu Guggenheim do Rio de Janeiro: prelúdio de uma nova 

época? [Tese (mestrado)]. - Rio de Janeiro : UFRJ / IPPUR, 2004. - p. 166. 

⋅ FREIRE Américo e OLIVEIRA Lúcia Lippi Capítulos da Memória do Urbanismo Carioca 

[Livro]. - Rio de Janeiro : Folha Seca, 2002. 

⋅ FREIRE Américo e OLIVEIRA Lúcia Lippi Novas Memórias do Urbanismo Carioca. 

[Livro]. - Rio de Janeiro : Editora FGV, 2008. 

⋅ FRIEDMA�� John Planificación para el siglo XXI: el desafío del posmodernismo. 

[Periódico] // EURE. - Santiago : Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales - Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos - Pontificia Universidad Catolica de Chile, 

Novembro de 1992. - n°55 : Vol. XVIII. - pp. 79-89. - versão online disponível no site 

<http://www.eure.cl/numero/planificacion-para-el-siglo-xxi-el-desafio-del-

posmodernismo/>. - ISNN 0717-6236. 

⋅ GARCIA Sergio A Questão Guggenheim: filial do museu depende de decisão da Justiça 

[Online] // Veja Rio. - 11 de Junho de 2003. - 20 de Setembro de 2009. - 

<http://veja.abril.com.br/vejarj/110603/polemica.html>. 

⋅ GELBARD Sarah [Online] = Jean Nouvel's Guggenheim Rio: a Global and Ideological 

Analysis. - 18 de Abril de 2005. - 05 de fevereiro de 2010. - 

<http://gelbard.ca/research/Guggenheim_Rio.pdf>. 



 
 
 
 
 
 

⋅ GIGLIOTTI Marcelo O Duelo dos Obreiros. [Online] // Revista Época, Edição 125. - 09 de 

Outubro de 2000. - 10 de Agosto de 2010. - 

<http://epoca.globo.com/edic/20001009/brasil4a.htm>. 

⋅ GOUVÊA VIEIRA Andréa Entrevista feita por Paula de Oliveira Camargo à vereadora 

pelo PSDB e relatora da CPI da Cidade da Música, Andréa Gouvêa Vieira [Entrevista]. - Rio 

de Janeiro : [s.n.], 28 de abril de 2011. 

⋅ GRUDGI�GS Stuart Grand "City of Music" sparks disharmony in Rio [Online] = 

Reuters // Reuters. - 30 de Dezembro de 2008. - 20 de Setembro de 2009. - 

<http://www.reuters.com/article/2008/12/30/us-brazil-music-

idUSTRE4BT3D020081230?pageNumber=2>. 

⋅ GUERRA Abilio A Revitalização das Docklands Londrinas [Online] = Resenhas Online, 

04.040 // Vitruvius. - Abril de 2005. - 15 de Fevereiro de 2011. - 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/04.040/3159. - ISSN 2175-6694. 

⋅ Guggenheim Reviving Its Main Asset: Itself [Online] // The New York Times. - 10 de Junho 

de 2004. - 20 de Janeiro de 2010. - 

<http://www.nytimes.com/2004/06/10/arts/design/10GUGG.html?scp=15&sq=GUGGENHE

IM%20RIO%20DE%20JANEIRO&st=cse&pagewanted=2>. 

⋅ HARVEY David Condição pós-moderna [Livro]. - São Paulo : Edições Loyola, 2007. - 16ª. 

⋅ HEI�RICH Bettina Mudando Cidades: Um Novo Papel para a Política Cultural Urbana 

[Seção do Livro] // A Cultura pela Cidade / A. do livro TEIXEIRA COELHO org.. - São 

Paulo : Iluminuras, 2008. 

⋅ IPLA�RIO Rio Cidade: O Urbanismo de Volta às Ruas [Livro]. - Rio de Janeiro : Mauad, 

1996. 

⋅ JACOBS Jane Morte e Vida de Grandes Cidades [Livro]. - São Paulo : 2009, Martins 

Fontes. 

⋅ JAGUARIBE Beatriz Fins de Século [Livro]. - Rio de Janeiro : Rocco, 1998. 



 
 
 
 
 
 

⋅ KEIL Roger "Common–Sense” Neoliberalism: Progressive Conservative Urbanism in 

Toronto, Canada [Periódico] // Antipode. - Oxford, UK e Malden, MA : Blackwell 

Publishing, Julho de 2002. - Vol. 3. - pp. 578-601. 

⋅ KOOLHAAS Rem Junkspace [Seção do Livro] // OCTOBER. - Cambridge : The M.I.T. 

Press, 2002. - Vols. 100 - Obsolescence. 

⋅ KOOLHAAS Rem The Generic City [Seção do Livro] // S, M, L, XL (Small, Medium, 

Large, Extra-Large) / A. do livro KOOLHAAS Rem e MAU Bruce. - Rotterdam : 010 

Publishers, 1995. 

⋅ KOTLER P., HAIDER D.H. e REI� I. Marketing Público [Livro]. - São Paulo : Makron 

Books, 1994. 

⋅ KUMAR Krishan Da sociedade pós-industrial à pós-moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1997. [Livro]. - Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 1997. 

⋅ LEDO Andrés Precedo, GO�ZÁLEZ José Javier Oroza e IGLESIAS Alberto Miguez 

De la Planifición Estratégica al Marketing Urbano: hacia la Ciudad Inmaterial [Periódico] // 

EURE. - Santiago : Pontificia Universidad Católica de Chile, Agosto de 2010. - pp. 5-27. 

⋅ LEITE Renata Conclusão da Cidade da Música fica para 2011 [Online] // O Globo. - 20 de 

Outubro de 2010. - 21 de Janeiro de 2011. - 

<http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/10/20/conclusao-da-cidade-da-musica-fica-para-

2011-922834003.asp>. 

⋅ LEO�ÍDIO Otávio A Arquitetura do Desacontecimento: Jean Nouvel e o Guggenheim Rio 

de Janeiro [Online] = Arquitetura.Crítica 011 // Vitruvius. - Abril de 2003. - 23 de 09 de 

2009. - <http://www.vitruvius.com.br/ac/ac011/ac011.asp>. 

⋅ MAIA Cesar Cesar Maia [Online] // Cesar Maia. - 20 de Setembro de 2009. - 

<http://www.cesarmaia.com.br/site/noticias/detalhe.asp?id_noticia=259> . 

⋅ MAIA Cesar CESAR MAIA [Online] // CESAR MAIA. - 23 de maio de 2009. - 21 de 

janeiro de 2009. - http://www.cesarmaia.com.br/site/noticias/detalhe.asp?id_noticia=259. 



 
 
 
 
 
 

⋅ MAIA Rosemere Santos A Produção do Espaço em Áreas de Auto-Segregação: O Caso da 

Barra daTijuca [Periódico] // Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ. - Rio de Janeiro : 

Instituto de Geociências - UFRJ, 1998. - Vol. 21. - Disponível em 

<http://www.anuario.igeo.ufrj.br/anuario_1998/vol21_39_75.pdf>. 

⋅ MASBOU�GI Ariella (org.) Bilbao : la culture comme projet de ville. [Periódico] // Project 

Urbain . - Paris : [s.n.], 2001.. - n° 23. - pp. 17-21. 

⋅ MOORE Mark H Criando Valor Público: Gestão Estratégica no Governo [Livro]. - Rio de 

Janeiro / Brasília : Uniletras / ENAP, 2002. 

⋅ MOORE Mark H. Criando Valor Público: Gestão Estratégica no Governo [Livro]. - Rio de 

Janeiro; Brasília : Uniletras; ENAP, 2002.. 

⋅ MOREIRA Clarissa e RIVERA Pedro Quem tem Medo de Jean Nouvel? O Guggenheim 

no Rio de Janeiro [Online] // Vitruvius, Minha Cidade 03.028. - Novembro de 2002. - 23 de 

Setembro de 2009. - <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/03.028/2050>. 

⋅ �OBRE Eduardo A. C. O Projeto das London Docklands [Online] // USP - Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo. - 2002. - 02 de Março de 2011. - 

http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/e_nobre/docklands.pdf. - FAU/F711.59^N669p. 

⋅ �OBRE Ligia [Online] = Guggenheim Rio é Visão Estereotipada do Brasil. - 20 de 

Setembro de 2009. 

⋅ O Globo Cidade da Música muda de nome para facilitar captação financeira [Online] // O 

Globo. - 12 de Dezembro de 2008. - 25 de Julho de 2010. - 

<http://oglobo.globo.com/rio/mat/2008/12/12/cidade_da_musica_muda_de_nome_para_facil

itar_captacao_financeira-586992815.asp>. 

⋅ O Globo Cidade da Música: OSB é considerada inabilitada [Online] // O Globo. - 12 de 

Setembro de 2008. - 23 de Setembro de 2009. - 

<http://oglobo.globo.com/rio/mat/2008/09/12/cidade_da_musica_osb_considerada_inabilitad

a-548204275.asp>. 



 
 
 
 
 
 

⋅ O Globo Inauguração da Cidade da Música ainda é incógnita [Online] // O Globo. - 19 de 

Dezembro de 2008. - 23 de Setembro de 2009. - 

<http://oglobo.globo.com/rio/mat/2008/12/19/inauguracao-da-cidade-da-musica-ainda-

incognita-587384563.asp>. 

⋅ O Globo Obras da Cidade da Música serão retomadas [Online] // O Globo. - 04 de 

Novembro de 2009. - 25 de Julho de 2010. - 

<http://oglobo.globo.com/rio/mat/2009/11/04/obras-da-cidade-da-musica-serao-retomadas-

914601304.asp>. 

⋅ O Globo OSB é desclassificada mais uma vez da licitação para a Cidade da Música 

[Online] // O Globo. - 13 de Outubro de 2008. - 23 de Setembro de 2009. - 

<http://oglobo.globo.com/rio/mat/2008/10/13/osb_desclassificada_mais_uma_vez_da_licitac

ao_para_cidade_da_musica-585926368.asp>. 

⋅ PALERMO Vicente Como se Governa o Brasil? O Debate sobre Instituições Políticas e 

Gestão de Governo [Periódico] // Dados. - Rio de Janeiro : [s.n.], 2000. - Vol. 43 n°3. - ISSN 

0011-5258. 

⋅ PALERMO Vicente Como se Governa o Brasil? O Debate sobre Instituições Políticas e 

Gestão de Governo. [Artigo] // Dados vol.43 n°3. - Rio de Janeiro : [s.n.], 2000. 

⋅ PETERSO� Kristen Vegas, say goodbye to Guggenheim: Art museum will close its doors 

at the Venetian in May, leaving only one gallery on the Strip [Online] // Las Vegas Sun. - 10 

de Abril de 2008. - 04 de Agosto de 2010. - 

<http://www.lasvegassun.com/news/2008/apr/10/vegas-say-goodbye-guggenheim/>. 

⋅ PI�HEIRO Augusto Ivan de Freitas e PI�HEIRO Eliane Canedo de Freitas Barra da 

Tijuca: a Construção do Lugar [Livro]. - Rio de Janeiro : Sextante, 2001. 

⋅ PI�HEIRO Augustro Ivan Freitas e RABHA �ina Maria de Carvalho Elias Porto do 

Rio de Janeiro: Construindo a Modernidade [Livro]. - Rio de Janeiro : Andrea Jakobsson 

Estúdio, 2004. 

⋅ PI�HEIRO Claudia (Coord.) e Freitas Hermano (Proj. gráf.) Catálogo da Exposição 

IAB 80 Anos no Rio de Janeiro [Livro]. - Rio de Janeiro : Dois/Um Produções, 2001. 



 
 
 
 
 
 

⋅ PORTZAMPARC Christian de Uma Cidade da Música: um Projeto de Christian de 

Portzamparc [Livro]. - Rio de Janeiro : Arte Ensaio, 2008. - Publicação da PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO / Secretaria Municipal das Culturas / Secretaria 

Municipal de Obras. - ISBN 978-85-60504-08-4. 

⋅ PRADO Ricardo Cidade da Música: ela é carioca [Online] // Clube do Maestro. - 26 de 

Março de 2009. - 25 de Julho de 2010. - 

<http://oglobo.globo.com/blogs/clubedomaestro/posts/2009/03/26/cidade-da-musica-ela-

carioca-172231.asp>. 

⋅ PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JA�EIRO Museu Guggenheim Renovação do 

Rio:a Cidade Decide [Relatório] : Estudo de Viabilidade. - Rio de Janeiro : IPP, 2002. 

⋅ PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JA�EIRO Plano Estratégico da Cidade do Rio 

de Janeiro: As Cidades da Cidade [Relatório]. - Rio de Janeiro : Imprinta Express, 2004. 

⋅ PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JA�EIRO Plano Estratégico da Cidade do Rio 

de Janeiro: Rio Sempre Rio [Livro]. - Rio de Janeiro : Imprensa da Cidade, Janeiro, 1996. - 

versão resumida. - ISBN 85-86042-02-01. 

⋅ PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JA�EIRO Relatório Final do Plano Estratégic 

da Cidade do Rio de Janeiro: Rio Sempre Rio - Plano de Trabalho [Relatório] / IPP. - Rio de 

Janeiro : Imprensa da Cidade, Setembro, 1995. 

⋅ PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JA�EIRO Rio Cidade: o Urbanismo de Volta 

às Ruas [Livro]. - Rio de Janeiro : Mauad, 1996. 

⋅ RAUTERBERG Hanno. Entrevistas com Arquitetos [Livro]. - Rio de Janeiro : Viana & 

Mosley, 2009. 

⋅ RIVERA Pedro Drops 03.006 [Online] = Jean Nouvel e Christian de Portzamparc. 

Intervenções que Renovam a Arquitetura Carioca. // Vitruvius. - 2002 de Agosto. - 23 de 

Setembro de 2009. - <http://vitruvius.com.br/revistas/read/drops/03.006/1606>. 

⋅ RODRÍGUEZ Arantxa e ABRAMO Pedro Grandes Proyectos Urbanos y su Impacto en el 

Mercado de Suelo Urbano [Online] // Portal del Suelo. - 2005. - 12 de agosto de 2010. - 



 
 
 
 
 
 

http://www.territorioysuelo.org/documentos.shtml?conds[0][category.......1]='Sobre%20pol%

EDticas%20de%20suelo%20-%20Reforma%20Urbana'. 

⋅ RODRIGUEZ Arantxa e ABRAMO Pedro Reinventar a cidade. Urbanismo, cultura e 

governança na regeneração de Bilbao. [Seção do Livro] // A cultura pela cidade. / A. do livro 

Coelho Teixeira. - São Paulo : Iluminuras, 2008. 

⋅ RODRÍGUEZ Arantxa, MARTÍ�EZ Elena e GUE�AGA Galder Uneven 

Redevelopment: New Urban Policies and Socio-Spatial Fragmentation in Metropolitan 

Bialbao [Periódico] // European Urban and Regional Studies 8 (2). - Londres, Thousand 

Oaks, CA e Nova Delhi : Sage Publications, Abril de 2001. - pp. 161-178. 

⋅ ROSEBAUM Lee The Guggenheim regroups: the story behind the cutbacks: in financial 

crisis, and wit its downtown NYC espansion plan deferred or defunct, the Guggenheim 

museum continues to explore ambitious new global projects - Art&Money [Online] = The 

Guggenheim regroups: the story behind tteh cutbacks: in financial crisis, and wit its 

downtown NYC espansion plan deferred or defunct, the Guggenheim museum continues to 

explore ambitious new global projects // BNET.com. - fevereiro de 2003. - 21 de janeiro de 

2010. - http://findarticles.com/p/articles/mi_m1248/is_2_91/ai_97551432/. - artigo publicado 

no periódico "Art in America" em fevereiro de 2003, na seção "Art and Money". 

⋅ SERAPIÃO Fernando A Ópera do Pequeno Prícipe [Periódico] // Piauí. - Rio de Janeiro / 

São Paulo : Alvinegra, Dezembro de 2008. - ano 3, n°27. - pp. 54-7. - ISSN 19801750. 

⋅ SIRKIS Alfredo A Revitalização do Centro da Cidade do Rio de Janeiro e da Zona Portuária 

[Seção do Livro] // Revitalização de Centros Urbanos em Áreas Portuárias / A. do livro 

SCHWEISER Peter José e CESARIO Sebastiana. - Rio de Janeiro : 7 Letras: AFEBA, 2004. 

⋅ STYCER Mauricio McMuseu Tropical [Online] // Carta Capital. - maio de 2001. - 21 de 

Julho de 2010. - <http://www.terra.com.br/cartacapital/147/destaque.htm>. 

⋅ SWY�GEDOUW Erik, MOULAERT Frank e RODRIGUEZ Arantxa Neoliberal 

Urbanization in Europe: Large Scale Urban Development Projects and the New Urban Policy 

[Periódico] // Antipode: A Radical Journal of Geography. - Oxford : Blackwell Publishing, 

Julho de 2002. - 3 : Vol. 34. - pp. 547-582. 



 
 
 
 
 
 

⋅ TARDÁGUILA Cristina Secretário municipal de Cultura do Rio, Emílio Kalil reclama de 

'projetos prioritários' atrasados [Online] // O Globo. - Globo.com, 20 de agosto de 2011. - 20 

de agosto de 2011. - http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/08/19/secretario-municipal-

de-cultura-do-rio-emilio-kalil-reclama-de-projetos-prioritarios-atrasados-925165347.asp. 

⋅ TORRES Sergio Cesar Maia faz cartilha para recém-eleitos [Online] // Folha Online. - 10 de 

Novembro de 2004. - 15 de Dezembro de 2010. - 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u65618.shtml>. 

⋅ VAI�ER Carlos B. Os Liberais Também Fazem Planejamento Urbano? - Glosas ao "Plano 

Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro" [Seção do Livro] // A Cidade do Pensamento 

Único: Desmanchando Consensos / A. do livro ARANTES Otília, VAINER Carlos e 

MARICATO Ermínia. - Petrópolis : Vozes, 2009. - 5a Edição. 

⋅ VAI�ER Carlos Pátria, Empresa e Mercadoria: Notas sobre a Estratégia Discursiva do 

Planejamento Estratégico Urbano [Seção do Livro] // A Cidade do Pensamento Único: 

Desmanchando Consensos / A. do livro ARANTES Otília, VAINER Carlos e MARICATO 

Ermínia. - Petrópolis : Vozes, 2009. - 5. ed.. 

⋅ VARGAS Heliana Comin e CASTILHO Ana Luisa Howard de Intervenções em centros 

urbanos: objetivos, estratégias e resultados. [Livro]. - Barueri, SO : Manole, 2009. - 2.ed. rev. 

e atual.. 

⋅ VOGEL Carol Guggenheim Loses Top Donor in Rift of Spending and Vision [Online] = 

NYTimes.com // The New York Times. - 20 de Janeiro de 2005. - 23 de Setembro de 2009. - 

<http://www.nytimes.com/2005/01/20/arts/design/20museum.html>. 

⋅ VOGEL Carol Guggenheim Museum Seeks to Restore Its Most Valuable Asset: Itself 

[Online] // The New York Times. - 10 de junho de 2004. - 20 de janeiro de 2010. - 

http://www.nytimes.com/2004/06/10/arts/design/10GUGG.html?scp=15&sq=GUGGENHEI

M%20RIO%20DE%20JANEIRO&st=cse&pagewanted=2. 

⋅ VOGEL Carol Guggenheim's Provocative Director Steps Down [Online] // The New York 

Times. - 28 de fevereiro de 2008. - 21 de janeiro de 2010. - 

http://www.nytimes.com/2008/02/28/arts/design/28muse.html?_r=1. 



 
 
 
 
 
 

⋅ Wikipedia Cesar Maia [Online] // Wikipedia. - 07 de Fevereiro de 2011. - 28 de Março de 

2011. - <http://en.wikipedia.org/wiki/Cesar_Maia>. 

⋅ ZALUAR Alba [et al.] Política é Ciência / César Maia [Livro]. - Rio de Janeiro : Revan, 

1998. 

 

 


