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Às pessoas sem casa, dedico.  
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RESUMO 

O ato de habitar se relaciona com o sentimento de pertencimento que o indivíduo 

desenvolve em relação ao local que habita, sendo o tempo um fator primordial nesse 

processo. Grupos que ocupam o espaço por um longo período tenderão a encará-lo 

como seu, aplicando ali sua cultura, seu modo de viver e de construir. Quando se fala 

em projetos de reabilitação de áreas históricas, sobretudo as que se encontram 

degradadas, pode-se prever uma gama de usos que podem ser inseridos, mantidos ou 

restabelecidos nesses espaços, e dentre todos eles o que mais tem suscitado discussões é 

o uso habitacional. Essa pesquisa se focou em entender se, e como, ocorre a integração 

entre os programas nacionais de promoção da habitação e os de reabilitação urbana de 

áreas históricas, e se de fato pode-se verificar no Brasil a existência de uma política 

urbana efetiva para áreas históricas, considerando todos os problemas envolvidos, ou 

apenas a realização de ações pontuais que, além de não promoverem a recuperação 

áreas antigas degradadas, ainda dificultam o processo, por contribuir para a especulação 

imobiliária dessas áreas. A utilização do estoque construído dos centros antigos poderia 

auxiliar na diminuição do déficit habitacional, mas é preciso que os projetos se baseiem 

de fato na sustentabilidade continuada, e que a preocupação principal se desloque da 

exploração econômica para a recuperação socioeconômica das áreas antigas. O recorte 

temático dessa pesquisa foram os programas nacionais voltados a diminuir o déficit 

habitacional, desde o BNH até os dias de hoje com o Programa Minha Casa Minha 

Vida, e os programas de reabilitação de áreas históricas realizados a nível nacional a 

partir da década de 1970, quando as áreas urbanas históricas passam a ser consideradas 

de forma ampla, com todos os seus problemas. O objetivo desta tese foi entender os 

direcionamentos definidos para as ações de recuperação de áreas históricas, a partir do 

enfoque do uso habitacional, e para que população se voltam, tendo como análise o caso 

do centro histórico de João Pessoa, onde se buscou entender como ocorreu a atuação 

dos programas de reabilitação, diante da diversidade de problemas que uma área urbana 

subutilizada pode apresentar, como a degradação das edificações, evasão de usos, 

infraestrutura obsoleta e comunidades de menor renda. E se em comparação com outras 

cidades, houve a percepção de erros cometidos e a mudança de postura, pois o 

entendimento desse processo pode auxiliar na proposição de novas possibilidades de 

atuação. 

Palavras-chave: Habitação; Reabilitação Urbana; João Pessoa. 
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ABSTRACT 

The act of dwelling is related to the consciousness of belonging that the individual 

develops in relation to the place where he lives; where time is the main factor in this 

process. Groups that occupy an area for a long time, tend to face it as their own, 

applying their culture, way of life and construction. When we refer to rehabilitation 

projects in historical areas, especially those that are degraded, we can visualize a set of 

uses that can be inserted, maintained and restored in these spaces, and among all the 

more controversial is the use of housing. This research was focused on the 

understanding of whether and how the integration between national housing promotion 

programs and those of urban rehabilitation of historical areas occurs, and if in fact, it is 

possible to verify in Brazil the existence of an effective urban policy for historical areas 

considering all the problems involved, or just the execution of punctual actions that, in 

addition to not promoting the recovery of old degraded centers, still hamper the process, 

for contributing to real estate speculation in these areas. The built stock of the old 

centers might help in the reduction of the housing deficit, but it is necessary that the 

projects are based in fact on the continued sustainability of these areas, and that the 

main preoccupation moves of the economical exploration for the recuperation 

socioeconomic of the ancient areas. The thematic clipping of this research were the 

national programs aimed at reducing the housing deficit, from the BNH to the present 

with the Minha Casa Minha Vida Program, and the rehabilitation programs of historical 

areas carried out at the national level from the 1970s when as historical urban areas are 

considered broadly, with all their problems. The objective of this thesis was to 

understand the directions defined for the actions of recovery of historical areas, based 

on the focus of housing use, and for which population they converge, having as an 

analysis the case of the historical center of João Pessoa, where it was sought to 

understand rehabilitation programs, given the diversity of problems that an 

underutilized urban area can present, such as building degradation, use avoidance, 

obsolete infrastructure and lower income communities, and if compared to other cities, 

there were the perception of mistakes made and the change of posture, since the 

understanding of this process can help in the proposition of new possibilities of action. 

Keywords: Habitation; Urbane Rehabilitation; João Pessoa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história da preservação do patrimônio cultural vários programas 

foram implementados com o intuito de salvaguardar bens imóveis e áreas urbanas 

importantes para a memória coletiva. Essa preocupação, muitas vezes, demonstra no 

discurso ter um foco pedagógico, de transmissão de um conhecimento ancestral para as 

gerações futuras. 

De fato pode-se destacar uma ambiguidade no objetivo das ações patrimoniais: de 

um lado o trabalho de preservação dos bens, das feições urbanas e paisagísticas, e a 

busca por desacelerar a sua degradação; de outro o fator econômico e social, com a 

exploração das áreas reabilitadas, seja pelo turismo, pelos interesses do mercado 

imobiliário ou pela manutenção e/ou retomada dos usos tradicionais.  

Com relação aos centros históricos
1
 que se apresentam marginalizados e 

decadentes comumente são aplicadas ações de reabilitação
2
 que visam tanto a melhoria 

da infraestrutura urbana como a reapropriação da área por parte da sociedade, através da 

circulação de usuários, buscando evitar o que os documentos e cartas patrimoniais 

preconizam como a “morte prematura” de um bem, que está diretamente associada a sua 

obsolescência, a ausência da função social, que normalmente se entrelaça com a 

econômica. 

Existe uma gama de usos que podem ser inseridos, mantidos ou restabelecidos a 

uma área histórica, e o que mais tem suscitado discussões dentro das políticas dos 

órgãos de proteção é o uso habitacional. É fato conhecido que as áreas antigas possuem 

um estoque edilício datado de épocas diversas, e nem sempre facilmente adaptáveis às 

necessidades da sociedade atual, o que faz com que boa parte dos projetos proponham a 

instalações de equipamentos culturais para fins turísticos ou a recuperação do uso 

habitacional, normalmente com projetos que alteram as feições internas dos imóveis, e 

                                                             
1O termo está sendo empregado para sinalizar as áreas mais antigas das cidades, independentemente de ser uma área 

protegida ou tombada, que possuem uma malha urbana ancestral e testemunhos de épocas diferentes da evolução 

urbana. Não se pretende com isso negar o valor histórico de outras áreas da cidade, apenas facilitar o diálogo e 

entendimento do texto.      

2O termo reabilitação será empregado neste trabalho segundo o que preconiza a Carta de Lisboa (1995, p. 1) “uma 

estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade existente através de intervenções múltiplas destinadas a 

valorizar as potencialidades sociais, económicas e funcionais a fim de melhorar a qualidade de vida das populações 

residentes [...].” 
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até os transformam em multifamiliar. A adaptação dessas edificações para fins de 

moradia ajuda a sanar dois problemas urbanos recorrentes: a ocupação destas 

edificações por um uso adequado e a diminuição no déficit habitacional das cidades, 

medidas que se encaixam nos ideais de sustentabilidade.  

O que se vê na prática nem sempre se consolida como o previsto nas teorias sobre 

o tema, e em muitos casos os resultados deixam a desejar, seja pela dificuldade de 

adaptação dos novos moradores, ou da adaptação da área em relação às necessidades 

cotidianas destes. O fato é que, como aponta Nascimento (2011, p. 141):  

Muitas vezes tensas, outras vezes ambíguas, e poucas vezes com sucesso, 

foram as experiências no campo da gestão do patrimônio cultural de uso e 

ocupação dos bens culturais urbanos com interesse social ou voltadas para 

atender à demanda por habitação nos mais diversos lugares de patrimônio no 

Brasil e no exterior.  

A recuperação de imóveis para transforma-los em habitação é uma prática 

observada nos projetos de reabilitação em diversas cidades do mundo, seja para manter 

uma população existente ou para atrair uma nova ocupação, sobretudo em áreas 

degradadas e marginalizadas, a ocupação das áreas históricas com uso habitacional 

parece ser, do ponto de vista dos gestores e órgãos de preservação, a condição essencial 

para manter sua vitalidade, e de fato o é, mas precisa ser aliada a estratégias de 

diversificação social e de usos.  

Uma consequência desse processo de reocupação dos centros antigos tem sido o 

aumento do custo de vida nessa área, e do custo imobiliário dos imóveis, que em alguns 

casos ocorre de forma espontânea, mas na maioria deles parece ser desejada, como 

forma de atrair investimentos privados. Esse efeito é impulsionado pela modernização 

da infraestrutura, com a inserção e recuperação de equipamentos urbanos, essenciais 

para manutenção dos moradores, mas que também incitam o turismo. As melhorias nos 

espaços públicos, assim como a inserção de pontos comerciais e culturais, voltados para 

consumidores com maior poder aquisitivo, podem culminar na expulsão, ou substituição 

gradativa, da população local, sobretudo quando esta se configura como comunidades 

de menor renda, dando lugar a novos moradores, ou modificando o uso predominante 
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dos bairros. Esse processo de substituição dos padrões socioeconômicos e culturais é 

chamado de gentrificação
3
 (BIDOU-ZACHARIASEN, 2006, p. 22). 

O modelo de reabilitação praticado no Brasil se baseia em projetos internacionais, 

sobretudo europeus, que buscam a retomada de ocupação das áreas antigas, partindo da 

criação de incentivos fiscais e econômicos, por meio do crédito facilitado e da 

exploração turística, com a inserção de usos voltados para um setor terciário sofisticado, 

e a atração de moradores com média e alta renda.  

Nesse sentido, tem-se os exemplos do primeiro programa implementado na 

década de 1970, o Programa das Cidades Históricas (PCH), que se baseando nos 

preceitos da Norma de Quito (1967), via a recuperação econômica dos centros 

históricos como um meio de se gerar receita para as cidades, mantendo sua atuação 

focada principalmente no turismo. Outro exemplo é o recém finalizado programa 

Monumenta, iniciado em 2000, que tinha como foco a recuperação das áreas degradadas 

através da sua reocupação, mas em sua primeira fase se concentrou na recuperação de 

monumentos e espaços públicos voltados a melhorar a imagem dos centros históricos, e 

só em um segundo momento implementou um subprograma específico para o 

financiamento e recuperação de imóveis privados. E finalizando, o atual PAC das 

Cidades Históricas, iniciado em 2010, que busca a recuperação de áreas históricas pela 

implementação de ações interministeriais, contando com condições de financiamento 

diferenciadas para reinserir a habitação nas áreas históricas das cidades, através do 

Plano Nacional de Habitação, mas na prática não exclui a exploração econômica do 

processo, pois como as ações são propostas pelos órgãos e preservação em conjunto 

com os governos locais, a maioria se volta para o incremento turístico e a captação de 

recursos. 

Apesar desse viés de pensamento focado no retorno dos investimentos aplicados 

na recuperação dos centros históricos, desde a década de 1990 surgiram no Brasil os 

primeiros projetos de reabilitação urbana que buscavam a adaptação do estoque edilício 

degradado das áreas históricas para abrigar o uso habitacional. A escolha da população 

                                                             
3
Neil Smith (1996) explica o fenômeno de gentrificação situando-o no processo de desenvolvimento 

econômico desigual, considerando as diferentes escalas e as mudanças sociais que podem ocorrer nas 

cidades em determinados ciclos econômicos. Complementando o conceito Catherine Bidou-Zachariasen 

(2006) aponta que a gentrificação ocorre quando há a mudança do perfil socioeconômico e cultural dos 

usuários e moradores de uma determinada área, muitas vezes precedido pela expulsão de uma população 

existente. O tema será melhor aprofundado no item 1.3 desta tese. 
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atendida por esses projetos iniciais recaia, normalmente, em moradores de renda média, 

o que demonstra que o foco não era apenas diminuir o déficit habitacional, mas também 

a melhoria da imagem das áreas, buscando a atração de investimentos. Vale ressaltar 

que, desde esse primeiro momento observa-se uma preocupação com a gentrificação 

dessas áreas, fato que incentiva a elaboração de Planos Diretores com diretrizes que 

tentassem frear a especulação imobiliária após a requalificação, e a criação de linhas 

investimento que facilitem aos usuários adquirir e/ou recuperar imóveis em áreas 

históricas (NASCIMENTO, 2011, p. 142). Alguns projetos mencionavam a manutenção 

da população de menor renda, embora só a partir dos anos 2000 essa preocupação 

comece a ser efetivada, mas ao mesmo tempo em que essas ações são apresentadas 

como as mais urgente, são comumente renegadas à última instância de atuação, sendo as 

mais demoradas de se concluir. 

Partindo do exposto, as questões abordadas na elaboração desta pesquisa foram: 

As políticas de reabilitação urbana em áreas históricas no Brasil, no que se refere ao uso 

habitacional, apresentam soluções do ponto de vista qualitativo, considerando a 

habitabilidade, ou apenas quantitativo? Quem tem direito a viver nas áreas históricas? 

Existe no Brasil uma política de reabilitação urbana integrada, ou apenas ações 

pontuais, que prejudicam o alcance dos resultados sustentáveis? 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi preciso entender se, e como, ocorre 

essa integração entre os projetos de promoção da habitação e os de reabilitação de áreas 

urbana implementados no país, e se de fato pode-se verificar a existência de uma 

política urbana efetiva, considerando todos os problemas urbanos, ou apenas a 

realização de ações pontuais que, além de não resolver os problemas de déficit 

habitacional e das áreas antigas degradadas, ainda dificultam o processo promovendo 

um aumento da especulação imobiliária após a aplicação das melhorias. O estoque 

construído das áreas históricas poderia auxiliar na diminuição do déficit habitacional, 

mas é preciso que os objetivos dos projetos se baseiem de fato na sustentabilidade 

continuada presente em seus discursos, e que a preocupação principal se desloque da 

exploração econômica para a recuperação socioeconômica das áreas antigas. 

A resposta a estas questões tem como objetivo geral entender se existe uma 

integração entre os programas de reabilitação de áreas históricas e de promoção da 

habitação, formando uma política urbana eficiente para resolver os problemas das áreas 
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antigas de forma sustentável. Os dados apresentados nos capítulos a seguir buscam entender 

se existe essa articulação, ou existiu em algum momento, e quais os atores e mecanismos 

disponíveis para resolução dos problemas urbanos, que podem ser congregados quando 

necessário, além de analisar quais os direcionamentos definidos para as ações de 

recuperação de áreas históricas, a partir do enfoque do uso habitacional, e para quem se 

voltam.  

A hipótese aqui levantada é de que os programas de reabilitação de áreas 

históricas acontecem de forma completamente dissociada dos programas voltados para a 

promoção da habitação. Considerando que o uso habitacional é sempre colocado, pelas 

recomendações nacionais e internacionais, como condição essencial para o sucesso dos 

projetos de reabilitação, é necessário entender porque isso ocorre. Assim, essa pesquisa 

procurou mapear a relação entre as ações de reabilitação urbana e de combate ao déficit 

habitacional, buscando apontar caminhos para superar essa situação, pois alinhavar os 

interesses das políticas de promoção da habitação e de reabilitação urbana poderia 

auxiliar na captação de recursos para os projetos, com a utilização de subsídios de várias 

instâncias na efetivação das ações previstas, sobretudo as de cunho social, e a junção 

dos objetivos dos programas auxiliaria na melhoraria do aspecto de habitabilidade das 

áreas históricas, atraindo e mantendo moradores, e gerando resultados sustentáveis na 

recuperação dos imóveis e no cumprimento da função social da área.  

 O recorte temático da pesquisa são os programas nacionais voltados a diminuir o 

déficit habitacional, desde a década de 1960, com os do Banco Nacional de Habitação 

(BNH), até os dias de hoje, com o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), e os 

programas de reabilitação de áreas históricas realizados a nível nacional, a partir da 

década de 1970, PCH, Monumenta e PAC-CH, e os que foram criados de forma 

complementar ou paralela a atuação destes. 

O entendimento do que é habitar, apresentado no capítulo 2, foi imprescindível 

para o desenvolvimento da pesquisa, pois sua dimensão vai muito além do ato de ter 

uma moradia: diz respeito ao pertencimento do indivíduo com o lugar e vice versa. O 

habitante desenvolve vivências cotidianas que auxiliam na produção do espaço, e na 

composição da paisagem das cidades. Retirá-lo desse espaço, sem consentimento, pode 

acarretar perdas culturais significativas, além de se configurar como uma medida 

antidemocrática para um espaço público. O entendimento desse conceito foi buscado a 
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partir da obra de Martin Heidegger, Henri Lefebvre e Michel de Certeau. A dimensão 

desse conceito dentro das discussões sobre a salvaguarda das cidades históricas foi 

verificada a partir do estudo das cartas e recomendações patrimoniais, sobretudo as 

publicadas após a década de 1970, que apresentavam uma visão ampla do patrimônio 

urbano, considerando a necessidade de se resolver os problemas cotidianos para se 

garantir a preservação sustentável. Os efeitos que podem ocorrer quando a reabilitação 

não respeita o aspecto de espaço habitado das áreas históricas foram entendidos através 

do conceito de gentrificação, e suas causas, apresentados, principalmente, a partir da 

obra de Catherine Bidou-Zachariasen e Neil Smith. 

A pesquisa manteve o caráter teórico e exploratório, partindo do levantamento e 

estudo dos programas de promoção da habitação, ao longo do capítulo 3, e dos 

programas de reabilitação de áreas históricas criados no Brasil, apresentados no capítulo 

4, buscando entender a relação dos projetos desenvolvidos com as áreas histórias, tanto 

do ponto de vista da degradação quanto da recuperação, econômica e sociocultural. 

Também foram observados os usos priorizados nas ações, através da análise de 

exemplos selecionados de projetos de reabilitação urbana, que tiveram como um dos 

pilares centrais de atuação a preocupação para com o uso habitacional, a exemplo de 

Olinda, Recife e Salvador.  

Nos casos dos centros históricos decadentes que passaram por processos de 

reabilitação, alguns pontos foram analisados: se houve a atuação integrada entre as 

diferentes esferas de governo, envolvendo programas voltados a resolver diferentes 

questões urbanas, se as ações possuíam um aspecto social, sobretudo nos casos onde 

houve incentivo ao uso habitacional, apresentando soluções para garantir a 

habitabilidade da área e evitar a gentrificação, qual a ordem de prioridade na realização 

dos projetos, e se houve uma efetiva participação popular no processo, tanto na seleção 

das ações quanto na execução destas. Foram tomadas para estudo a atuação do PCH, em 

suas três fases, do Monumenta/BID e Monumenta, além dos programas complementares 

criados durante sua vigência, e do PAC das Cidades Históricas, em suas duas fases. Por 

serem projetos já bastante explorados em pesquisas locais o levantamento de dados 

ocorreu através de livros, documentos oficiais e editais disponíveis em plataformas 

virtuais, ou levantados dos arquivos dos órgãos de preservação histórica. Foram 

utilizadas pesquisas já realizadas, publicadas em teses, dissertações, trabalhos 

acadêmicos e artigos científicos, e, eventualmente, notícias em jornais locais, buscando 
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entender, principalmente, o alcance da participação popular nos processos, e quais 

instrumentos foram mais eficazes na recuperação das áreas. 

A pesquisa empírica principal se voltou para o centro histórico de João Pessoa, 

capital da Paraíba, que chegou aos dias atuais apresentando grandes áreas degradadas e 

marginalizadas, e a predominância do uso comercial, mesmo tendo passado por diversas 

ações desde o final da década de 1980. O estudo desse caso tem o intuito de entender 

como ocorreu a atuação dos programas de reabilitação, diante da diversidade de 

problemas que uma área urbana subutilizada pode apresentar, como o avançado estado 

de degradação das edificações, evasão de usos, infraestrutura obsoleta e ocupação de 

comunidades de menor renda, e se, em comparação com outras cidades, houve a 

percepção de erros cometidos e a mudança de postura, sobretudo com relação ao 

aspecto de priorizar o turismo e seus usos auxiliares à habitação. Tendo em vista a falta 

de interlocução entre as diversas ações implementadas no centro histórico de João 

Pessoa, o entendimento desse processo auxiliará na proposição de novas possibilidades 

de atuação. 

Para realização do estudo empírico do caso de João Pessoa, apresentado no 

capítulo 5, foi necessário entender a evolução urbana da cidade, verificando como os 

programas de habitação atuaram na expansão de sua área urbana, e seus efeitos no 

funcionamento de seu centro histórico, sobretudo durante a vigência do BNH. Também 

foi preciso conhecer as ações empregadas pelos órgãos de gestão e preservação 

patrimonial, que mudanças elas geraram do ponto de vista econômico e social, e se há 

uma interlocução entre elas. Um dos pontos que se procurou entender neste estudo foi a 

predominância de ações voltadas para a inserção de equipamentos de lazer, turísticos e 

culturais, nos projetos, além da ênfase na geração de habitações voltadas para uma 

população de renda média, consideradas como ações estruturantes e capazes de reverter 

o estado de abandono e decadência desse centro histórico, em detrimento da 

permanência dos moradores de menor renda. Algumas comunidades carentes ocupam 

uma pequena porção dessa área há mais de 60 anos, sendo a mais antiga delas a do 

Porto do Capim que se situa onde funcionou um antigo porto, e ali desenvolvem suas 

tradições e modo de sobrevivência, mas sua permanência é considerada uma ação 

danosa para salvaguarda do patrimônio. A pesquisa se focou nos documentos e portarias 

elaborados desde a década de 1980, que apontam quais as ações estruturantes 

necessárias para a recuperação do centro antigo, dos projetos desenvolvidos e das ações 
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já realizadas. Observou-se se houve alguma mudança de postura na proposição dos 

projetos ao longo dos anos, e no que se focavam os objetivos, sobretudo quanto aos 

aspectos sociais. 

Para o entendimento da participação popular nos projetos, sobretudo no de 

Requalificação do Porto do Capim, que visa a remoção da população para inserção de 

uma praça de eventos, como será melhor explicado no capítulo 5, foram realizadas 

algumas entrevistas com moradores das comunidades, representantes das associações de 

classe, e outros atores envolvidos no processo. O entendimento das diretrizes aplicadas 

no centro histórico de João Pessoa, e dos anseios da população que ali reside, foram 

necessários para se elaborar novas possibilidades de atuação, que respeitem os atores 

envolvidos e possam gerar resultados sustentáveis. 

Assim, busca-se elaborar uma contribuição teórica, que enriqueça o debate sobre 

reabilitação de cidades históricas e as ações implementadas nesse sentido, 

principalmente quanto ao papel do uso habitacional, buscando entender as áreas 

históricas como uma parte importante das cidades, que possuem problemas complexos 

mas que não podem ser colocadas à margem da vida cotidiana destas. Nesse sentido, a 

atuação conjunta entre programas e políticas públicas voltados a resolver problemas 

urbanos específicos, como a promoção de habitação, melhoria da infraestrutura e 

reabilitação urbana, parece ser imprescindível para se alcançar a recuperação das áreas 

antigas, com resultados sustentáveis. 

  



  

2. REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS: HABITAÇÃO, 
EXPLORAÇÃO ECONÔMICA E TURÍSTICA  

 

Fonte da imagem: olhares.sapo.pt/aqui-podia-viver-gente-foto5444765.html acessado em 17/10/2017. 
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2. REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS: HABITAÇÃO, 

EXPLORAÇÃO ECONÔMICA E TURÍSTICA  

 

2.1 O que é habitar? 

 

A palavra habitar provém do termo em latim habitare, que significa “para viver”. 

Seu conceito se assemelha com: morar, estanciar, permanecer, residir. Na filosofia, 

Proença (2011) destaca dois conceitos, o aplicado por Otto Bollnow, de que “habitar 

quer dizer estar em casa, num lugar determinado, estar enraizado nele e pertencer a ele”, 

e o defendido por Martin Heidegger (2001), “o habitar é a própria expressão da 

espacialidade do ser, enquanto forma de estar-e-ser-no-mundo, constituindo-se como 

fundamento do ser-no-mundo” (PROENÇA, 2011, p. 1-12). Assim, habitar diz respeito 

a forma como as pessoas apreendem os espaço e se sentem parte dele, determinando o 

tipo de afinidade que o ser humano estabelece com o meio. 

Ao se considerar que o sentimento de pertencimento é o que configura o ato de 

habitar, é possível afirmar que o tempo tem uma influência primordial no enraizamento 

do indivíduo. Grupos que ocupam o espaço por um longo período, tenderão a encará-lo 

como seu, aplicando ali sua cultura, na forma de modo de viver e construir. Heidegger 

confirma tal fato, ao relacionar o conceito de habitar com o de construir, alegando que 

“A palavra do antigo alto-alemão usada para dizer construir, "buan", significa habitar. 

[...] Sem dúvida, a antiga palavra buan não diz apenas que construir é propriamente 

habitar, mas também nos acena como devemos pensar o habitar que aí se nomeia” 

(HEIDEGGER, 2002, p. 2). Assim, o termo vai além do significado, se refere a um 

comportamento que o indivíduo realiza. Para habitar é preciso construir algo, uma 

identidade ou essência, em relação à onde se habita. 

A abordagem de Heidegger para a relação entre construir e habitar ultrapassa o 

juízo de fins e meios, ele busca esclarecer a questão a partir da estrutura “ser-no-

mundo” onde afirma que “nós nos movemos sempre numa compreensão do ser” 

(HEIDEGGER, 2001, p. 31). Como em todas as abordagens filosóficas o indivíduo é 

colocado no centro da questão, assim, para habitar é preciso que haja uma relação de 

familiaridade, conhecimento, pertencimento e segurança entre este e o meio 

(HEIDEGGER, 2002, p. 8). 
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Ao analisar a obra de Heidegger, Furtado (2006) conclui que a escolha do habitat 

não é aleatória, pelo contrário, “Antes de ser habitado, o espaço da moradia é já pré-

ocupado. O olhar de quem a habita tem a forma pré-determinante de um ver-em-torno-

em-busca-de orientado praticamente pela preocupação de realizar uma tarefa” 

(FURTADO, 2005, p. 417). Assim, o problema não reside, propriamente, em encontrar 

o espaço adequado, mas na velocidade em que os espaços se transformam atualmente, e 

até que ponto eles podem se tornar inóspitos para seus habitantes. 

Segundo Proença (2011) a cidade é a personificação do mais antigo desejo do 

homem: “o desejo em habitar”, que corresponde à necessidade de possuir um lugar no 

mundo e nele deixar marcas. A autora aponta, ainda, que “as profundas modificações 

que tiveram lugar nas cidades desde finais do séc. XIX, alteraram radicalmente o estilo 

de vida, [...], conduzindo a uma crise do habitar, em que o homem não sabe mais o que 

significar habitar” (PROENÇA, 2011, p. 1-2). De fato, as mudanças ocorridas no 

cotidiano da sociedade, sobretudo após a era industrial, alteraram a capacidade do 

indivíduo de se relacionar com outras pessoas e com a natureza, pois as urgências da 

vida moderna fazem das cidades locais de passagem e das casas pontos de repouso, e 

não mais de vivência e estadia. 

A partir de estudos sobre a sociedade capitalista, Henri Lefebvre estabelece o 

conceito de cidade como sendo “a projeção da sociedade sobre um local” (2001, p. 62). 

Em sua teoria o sentido de habitar incorpora elementos da vida urbana e do direito à 

cidade, que “só pode ser formulado como o direito à vida urbana”. Assim, é preciso se 

combater a segregação socioespacial das cidades, através da gestão democrática, do 

planejamento e do cumprimento da função social da propriedade e da cidade. O 

ambiente urbano precisa ser inclusivo, garantindo às diferentes esferas sociais as 

mesmas condições de mobilidade e uso dos espaços (LEFEBVRE, 2001, p. 118).  

Para falar em habitação é preciso ter em mente a maneira como o sujeito se insere 

no mundo, e às práticas cotidianas a que ele recorre para isso, seja através da linguagem, 

de outros meios de comunicação, ou transitando pela cidade. Essas práxis são 

trabalhadas por Michel de Certeau (1998) como produtos resultantes das interações 

entre o mundo e o indivíduo. Assim como Lefebvre, Certeau focava sua análise nos 

espaços públicos, e, partindo da observação do comportamento cotidiano dos habitantes 

ao transitarem por locais conhecidos, estabeleceu que os lugares são moldados pelos 
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passos que o percorrem e os transformam em espaços apreendidos, de forma particular, 

pois os habitantes carregam consigo marcas individuais que interferem na percepção 

destes espaços (1998, p. 176).  

É um lugar a ordem (qualquer que ela seja) segundo a qual os elementos são 

distribuídos em relações de coexistência. Encontra-se aqui, então, excluída a 

possibilidade de duas coisas estarem no mesmo lugar. […] Há espaço desde 

que se considere vetores de direção, quantidades de velocidade e a variável 

tempo. O espaço é um cruzamento de móveis […]. Em suma, o espaço é um 

lugar praticado (CERTEAU, 1998, p. 172-173). 

Assim, para Certeau a configuração do lugar “implica uma relação de 

estabilidade”, mesmo que ausente de significados. Seria a conformação espacial de algo 

planejado e construído, seja uma rua, uma praça, um bairro, etc. Já o espaço pode ser 

entendido como as transformações empreendidas pelos consumidores a partir das suas 

ocupações, apropriações e vivências, assim “a rua geometricamente definida pelo 

urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres” (CERTEAU, 1998, p. 201-202).  

Para elaborar seu ponto de vista Certeau se coloca no lugar de observador, e 

analisa os transeunte buscando entender seu cotidiano e a familiaridade que esse espaço 

lhes desperta. Como analisa Dosse (2013, p. 88) “Certeau se apoiava na tradição 

fenomenológica, [...] quando distingue um espaço antropológico de um espaço 

geométrico. Desta forma, a noção de espaço remete a uma relação singular no mundo, à 

dimensão existencial de um lugar habitado”. Assim como para Heidegger, aqui o 

sentido de habitar o espaço se confunde com o papel do indivíduo na construção deste 

espaço.  

Proença (2011, p. 9), sobre a obra filosófica de Lefebvre, assinala que a 

desregulação urbana é um dos problemas mais desafiadores do século XXI, exigindo 

uma reflexão profunda nos campos da filosofia, política, sociologia, economia e cultura. 

A autora afirma que “aquele que habita a cidade não sabe mais o que significa habitar, 

caso extremo da grande miséria do habitante, do habitat e do habitar”. Isso decorre 

devido as mudanças na percepção da cidade e seus componentes, causada por uma série 

de eventos cumulativos, como a fragmentação do espaço urbano, que acentua as 

diferenças sociais e a relação público-privado, a setorização dos “bairros étnicos” e a 

ampliação espacial dos centros, a especulação imobiliária, que cresce desigualmente de 

acordo com a procura, e a articulação das políticas urbanas de acordo com os interesses 

mercadológicos. 
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De fato, Lefebvre (2001, p. 106) aponta para uma crise do habitar e do habitat, 

diante da resignação passiva dos habitantes frente às transformações urbanas visando 

interesses particulares. O autor enxerga que para se estabelecer o direito à cidade é 

necessário uma participação mais efetiva daqueles que a habitam, além da 

reconfiguração dos espaços, possibilitando aos cidadãos exercer a cidadania no domínio 

do espaço público, e reestabelecer as relações socioespaciais. Em outras palavras, é 

preciso garantir as condições de habitabilidade e do exercício da cidadania. 

Das questões da propriedade da terra aos problemas da segregação, cada 

projeto de reforma urbana põe em questão as estruturas, as da sociedade 

existente, as das relações imediatas (individuais) e cotidianas, mas também as 

que se pretende impor, através da via coatora e institucional, àquilo que resta 

da realidade urbana. Em si mesma reformista, a estratégia de renovação 

urbana se torna “necessariamente” revolucionária, não pela força das coisas 

mas contra as coisas estabelecidas. A estratégia urbana baseada na ciência da 

cidade tem necessidade de suporte social e de forças políticas para se tornar 

atuante. Ela não age por si mesma. Não pode deixar de se apoiar na presença 

e na ação da classe operária, a única capaz de pôr fim a uma segregação 

dirigida essencialmente contra ela. (LEFEBVRE, 2001, p. 113).  

Embora não seja o foco principal de sua narrativa, Heidegger (2002) levanta a 

questão das soluções buscadas para suprir o déficit habitacional, que consideram apenas 

o aspecto quantitativo do problema. Por considerar que a habitação configura a essência 

de ser do homem, onde este aplica suas esperanças para um futuro, o autor sinaliza o 

perigo da construção de conjuntos como aglomerações de residências.  

Fala-se por toda parte e com razão de crise habitacional. Ε não apenas se fala, 

mas se põe a mão na massa. Tenta-se suplantar a crise através da criação de 

conjuntos habitacionais, incentivando-se a construção habitacional mediante 

um planejamento de toda a questão habitacional. Por mais difícil e 

angustiante, por mais avassaladora e ameaçadora que seja a falta de 

habitação, a crise propriamente dita do habitar não se encontra, 

primordialmente, na falta de habitações. A crise propriamente dita de 

habitação é, além disso, mais antiga do que as guerras mundiais e as 

destruições, mais antiga também do que o crescimento populacional na terra 

e a situação do trabalhador industrial. A crise propriamente dita do habitar 

consiste em que os mortais precisam sempre de novo buscar a essência do 

habitar, consiste em que os mortais devem primeiro aprender a habitar 

(HEIDEGGER, 2002, p. 10). 

 

Tal preocupação é válida e atual, sobretudo se considerarmos os assentamentos 

planejados para habitação de interesse social, e as mudanças estruturais que a política de 

implantação dessas áreas sofreu ao longo dos anos. A questão mais ambígua das ações 

urbanas com fins de provimento de habitação, principalmente para a população mais 

pobre e excluída do mercado de terras, diz respeito a localização das áreas destinadas às 

novas habitações. Na prática, por anos os locais escolhidos são, comumente, aqueles 
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que causam um impacto mínimo na imagem das cidades, e que não estão no alvo da 

especulação imobiliária. Considerando o conceito de habitar, enquanto construção de 

uma identidade com o espaço, tais ações garantem o provimento de moradia de forma 

quantitativa, mas não qualitativa, pois não garantem os aspectos de habitabilidade 

necessários para que se tenha uma democratização dos espaços. O dano maior se 

configura, como alertou Lefebvre (2001), na resignação da população excluída frente às 

mudanças urbanas, mesmo as que lhes afetam. 

Então, ao se falar em políticas de reabilitação urbana de áreas históricas com a 

reinserção do uso habitacional entende-se que essa problemática envolve todas as 

questões aqui colocadas, e não apenas o provimento de unidades habitacionais. É 

preciso que haja condições para que os moradores apreendam aquele espaço enquanto 

habitat. Outro ponto importante é a permanência dos moradores antigos. Por mais 

importante que seja aumentar a demanda de residentes nos centros históricos, isso não 

deve ser feito em detrimento de uma população existente, mesmo que sejam 

comunidades de menor renda. A recuperação econômica sustentável não pode ser 

alcançada com a perda de valores culturais e indentitários, mas em conjunto com as 

práticas e os modos de vida ali praticados, e sobretudo, com a efetiva participação 

popular e atendimento às necessidades sociais. Fatores preconizados há décadas pelas 

cartas e recomendações de salvaguarda do patrimônio histórico, mas nem sempre 

colocados em pratica pelos gestores e órgãos de preservação, que preferem explorar a 

espetacularização das áreas tombadas à garantir sua função social. 
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2.2 O conceito de reabilitação urbana e o uso habitacional: o que dizem as cartas 

patrimoniais. 

 

Para entender as políticas de reabilitação urbana de áreas históricas, e como o uso 

habitacional se insere nas ações de preservação e recuperação dessas áreas, é necessário 

compreender como as cartas e recomendações passaram a abordar a preservação do 

patrimônio urbano, e os conceitos que surgiram para designar o tipo de ação 

implementada nessa proteção.  

Mesmo que esses documentos não possuam um caráter normativo, eles reúnem 

uma série de recomendações, estipuladas por representantes dos países signatários, e 

devem ser utilizadas como referência na atuação dos gestores e órgãos locais, sobretudo 

para a elaboração de normativas de salvaguarda de bens e sítios históricos. Outro ponto 

importante das cartas patrimoniais é a verificação dos temas nelas abordados, os que se 

mantém desde as primeiras reuniões e os que vão surgindo com as mudanças urbanas, 

pois isso reflete a importância destes no debate internacional. 

Vasconcellos e Mello (2006, p. 53) apontam que a partir da década de 1960 ocorre 

uma mudança de postura nas ações em sítios históricos. A prática da renovação urbana, 

ou seja, da demolição das quadras degradadas para expansão urbana e construção de 

novas edificações, passa a dar lugar a uma nova atitude crítica de reconhecimento e 

valorização das áreas antigas da cidade, buscando a retomadas da vitalidade pela 

recuperação das edificações históricas. 

Foi, também, na década de 1960 que surgiram os primeiros documentos 

internacionais de preservação cultural que se voltam para questão da proteção do 

monumento histórico de forma mais ampla, pensado enquanto conjunto urbano. O 

primeiro desses documentos foi a Carta de Veneza, ou Carta Internacional sobre a 

Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, elaborada durante o II Congresso 

Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos realizado em 1964, 

pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), que ampliava o 

conceito de monumento histórico apontando que sua noção não deve compreende o bem 

como uma construção isolada, mas como parte integrante de um sítio urbano ou rural, 

mesmo que com características modestas, representativo da evolução e história local 

(ICOMOS, 1964, p. 1). Essa nova percepção direcionou o discurso preservacionista 
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para a implementação de ações integradas que visassem a melhoria física e econômica 

das áreas históricas. 

Aprimorando essa nova visão de preservação voltada para a escala da cidade, em 

1967 foi implementada a Norma de Quito, em reunião da Organização dos Estados 

Americanos (OEA). O documento chama atenção sobre o crescente estado de abandono 

em que se encontrava boa parte do patrimônio histórico das cidades americanas, e 

quanto a necessidade de medidas emergenciais de salvaguarda a nível nacional e 

internacional. Ela ressalta que a valorização dos bens culturais deve contribuir para o 

desenvolvimento econômico da região onde se encontram, a partir da elaboração de 

propostas para utilização plena desses bens, que estejam de acordo com sua natureza, e 

destaca que a salvaguarda do patrimônio histórico não deve ir de encontro às políticas 

de ordenação urbanística das cidades, pelo contrário, é preciso que a preservação 

patrimonial seja uma parte complementar da legislação urbanística, para que as perdas 

possam ser evitadas (OEA, 1967, p. 3).  

Considerando que os bens históricos podem ser tomados como recursos 

econômicos locais, a norma internacional introduz a ideia de que o uso turístico também 

é uma forma de confirmar a importância destes bens, e que várias cidades europeias 

devem a esta atividade a preservação direta ou indireta de seus monumentos. Nos casos 

em que o uso habitacional tenha caído em declínio, uma das formas de se tentar reverter 

o quadro de abandono seria explorar o deslumbramento que os edifícios possam causar 

aos visitantes, inserindo nestes novos usos e atrativos. Além disso, à medida que um 

bem atrai a atenção turística possivelmente aumentará a demanda de comércio e serviço 

em seu entorno, além de investimentos em infraestrutura. Assim a carta estabelece que 

“valorizar um bem histórico e artístico equivale a habilita-lo com as condições objetivas 

e ambientais que, sem desvirtuar sua natureza ressaltem suas características e permitam 

seu ótimo aproveitamento” (OEA, 1967, p. 5), embora a salvaguarda não deva estar 

comprometida apenas com o uso turístico, mas antes com o resgate educacional e 

cultural da população. 

Segundo Vasconcellos e Mello
4
 (2006, p. 58), a reabilitação surge nesse 

momento, vinculada a conservação de edifícios ou áreas urbanas. Com o sentido de 

                                                             
4Para construção dessa ideia as autoras citam as bibliografias “DIAZ-BERRIO, Salvador; ORIVE B., Olga. 

Terminologia general em materia de conservacion dei Patrimônio Cultural Prehispanico. Mimeo, Roma: ICCROM, 

1974” e “CHOAY, Françoise; MERLlN, Pierre. Dictionnaire de L'urbanisme et L 'Aménagement. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1988”, porém não foi possível o acesso a estas fontes primárias.  
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restabelecimento dos direitos e da consideração pública e privada, o termo remete a uma 

atuação mais ampla, que vai além da melhoria das condições de uso e habitação.  

A necessidade de ações associadas visando à recuperação efetiva das áreas 

históricas fez com que, durante o Congresso sobre o Patrimônio Arquitetônico Europeu, 

em 1975, fosse elaborada a Declaração de Amsterdam, o primeiro documento 

internacional a tratar da conservação integrada. O termo remete a importância da 

participação conjunta dos órgãos de gestão, dos investidores e da população na 

reabilitação do patrimônio cultural, e da necessidade de se garantir recursos financeiros 

e alivio fiscal aos proprietários, de modo que diferentes camadas da população possam 

ser beneficiadas. 

A declaração preconiza que as áreas antigas não podem ser consideradas como um 

problema marginal, mas que sua conservação deve ser o objetivo maior do 

planejamento físico territorial das cidades. Seu texto deixa clara a necessidade de 

manutenção dos usos existentes e ressalta que “a reabilitação das áreas antigas deve ser 

concebida e executada de forma tal que garanta, onde possível, que não se necessite de 

uma alteração grave na composição social dos residentes e que todos os setores da 

sociedade possam partilhar dos benefícios dos restauros financiados pelos fundos 

públicos” (Declaração de Amsterdam, 1975, p. 1). O documento também destaca que o 

estabelecimento de novas atividades, em áreas com aspectos de decadência econômica, 

pode auxiliar a conservação arquitetônica dos edifícios antigos, pois estes precisam ser 

integrados a vida social, e a manter a população ali residente, ou mesmo atrair novos 

moradores. 

Um novo tipo de planejamento urbano procura recuperar os espaços 

fechados, as dimensões humanas, a interpenetração das funções e a 

diversidade social e cultural que caracteriza a fábrica urbana das velhas 

cidades. Mas também se tem vindo a compreender que a conservação dos 

edifícios antigos ajuda a economizar recursos e combate ao desperdício, uma 

das principais preocupações da sociedade atual. Tem sido demonstrado que 

os edifícios históricos podem receber novas funções que correspondem às 

necessidades da vida contemporânea. Além disso, a conservação necessita de 

artistas e de operários altamente qualificados cujos talentos e saberes têm que 

ser mantidos vivos e transmitidos para o futuro. Recentemente, a reabilitação 

das habitações existentes ajuda a consolidarem-se as incrustações no meio do 

terreno agrícola e a evitarem-se, ou a diminuírem-se apreciavelmente, os 

movimentos da população – uma vantagem muito importante da política de 

conservação (Declaração de Amsterdam, 1975, p. 3). 

A declaração também evidencia que a salvaguarda do patrimônio não deve dizer 

respeito apenas aos especialistas, é preciso o apoio da opinião pública, com a 
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colaboração e informação da população. Segundo os princípios da conservação 

integrada, em todas as ações as autoridades devem considerar a continuidade das 

realidades sociais e físicas existentes nas comunidades, sobretudo aquelas com aspectos 

tradicionais (Declaração de Amsterdam, 1975, p. 4). 

Uma política de conservação também significa a integração do patrimônio 

cultural na vida social. O esforço de conservação a ser feito deve ser medido 

não só em relação ao valor cultural do edifício, mas também em relação ao 

seu valor de utilização. Os problemas sociais da conservação integrada só 

podem ser corretamente equacionados através de referências simultâneas a 

estas duas escalas de valores (Declaração de Amsterdam, 1975, p. 5). 

Para uma efetiva aplicação da conservação integrada é preciso que haja, ainda, a 

adoção de medidas legais e administrativas visando a coordenação das ações de 

salvaguarda em todas as esferas de gestão nas diferentes localidades, a garantia de 

recursos financeiros específicos para efetivação das ações, e a criação de normas 

urbanísticas que visem barrar o aumento da especulação imobiliária nas áreas 

recuperadas, além da implementação de mão de obra e de ações de educação 

patrimonial. 

Reforçando a necessidade de uma dimensão social da preservação histórica, em 

1976 foi elaborada a Recomendação de Nairóbi, ou Recomendação sobre a Salvaguarda 

dos Conjuntos Históricos e da sua Função na Vida Contemporânea, durante a 19ª 

Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO). Sua redação estabelecia que os conjuntos históricos ou tradicionais 

e sua ambiência devem se integrar à vida cotidiana, assim como as novas criações, sem 

que sua visibilidade e harmonia sejam alteradas.  

Segundo este documento, para garantir a efetiva salvaguarda das áreas históricas 

“conviria revisar as leis relativas ao planejamento físico territorial, ao urbanismo e à 

política habitacional de modo a coordenar e harmonizar suas disposições com as das leis 

relativas à salvaguarda do patrimônio arquitetônico” (UNESCO, 1976, p. 5). Assim 

como a Declaração de Amsterdam, ela recomenda a implementação de linhas de 

financiamento para recuperação dos imóveis e da criação de leis que possam controlar a 

especulação imobiliária das áreas antigas da cidade, sendo mais contundente a 

preferência pela adoção do uso habitacional em áreas degradadas, e sugerindo, 

inclusive, que novas áreas de moradia devem ser providenciadas para a população que 

não puder retornar à área após a requalificação.  
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Em particular, as disposições relativas aos imóveis e quarteirões insalubres, 

assim como à construção de habitações sociais deveriam ser concebidas ou 

reformuladas de modo que não apenas se ajustem à política de salvaguarda, 

mas que para ela contribuam. O regime de eventuais subvenções deveria ser, 

consequentemente, estabelecido e modulado sobretudo para facilitar o 

desenvolvimento de habitação subsidiadas e de edifícios públicos através de 

reabilitação de construções antigas. Só deveriam ser permitidas as 

demolições de edificações sem valor histórico ou arquitetônico e as 

subvenções ocasionalmente resultantes deveriam ser estritamente 

controladas. Além disso, uma parte suficiente dos créditos previstos para a 

construção de habitações sociais deveria ser destinada à reabilitação de 

edificações antigas (UNESCO, 1976, p. 6). 

A recomendação aponta que os estados membros devem formular uma política 

nacional, regional e local de preservação, a fim de que sejam adotadas medidas 

jurídicas, técnicas, econômicas e sociais para salvaguardar os conjuntos históricos ou 

tradicionais e sua ambiência, buscando adaptá-los às necessidades da vida 

contemporânea, considerando as especificidades locais, e normatizando a construção de 

novas edificações, sobretudo nas áreas que se encontram mais degradadas. As ações 

resultantes dessa política deveriam ser integradas e contar com a colaboração da 

sociedade e das associações privadas para sua aplicação (UNESCO, 1976, p. 5). 

Vargas e Castilho (2006, p. 16) classificam como um período de “preservação 

urbana” os processos de intervenção em centros urbanos desenvolvidos entre as décadas 

de 1970 a 1990. Segundo as autoras essa mudança foi influenciada pelo advento da pós-

modernidade, que buscava negar aspectos do movimento moderno, cujas teorias urbanas 

influenciaram fortemente as ações de renovação. “Essa nova fase privilegiava a 

preservação urbana, ao incorporar os edifícios históricos nos projetos de reestruturação 

das atividades nas áreas centrais, abrangendo as práticas tradicionais de comercio e 

serviços ali existentes”, assim, os discursos de centravam na importância da atuação 

popular em defesa da preservação, fazendo com que as áreas históricas fossem vistas 

como detentoras da identidade social daquela população (VARGAS e CASTILHO, 

2006, p. 17-18). 

Assim, buscando complementar o texto da Carta de Veneza, em 1987 o ICOMOS 

elabora a Carta de Washington, ou Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades 

Históricas. O texto define que a preservação dos sítios históricos deve dizer respeito 

primeiramente aos seus habitantes, que também devem ser o foco principal das ações 

desenvolvidas, apontado que “A melhoria das habitações deve constituir um dos 

objetivos fundamentais da salvaguarda” (ICOMOS, 1987, p. 3). 
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A partir do interesse brasileiro nas ações de reabilitação realizadas em Lisboa
5
, 

ocorre em 1995 o I Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana, que deu origem à 

Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana Integrada. O documento busca conceituar 

as ações
6
 aplicadas aos centros históricos e aos monumentos, e aponta que inserir ou 

manter o uso habitacional em áreas históricas degradadas é tão importante quanto 

adaptar as edificações para novos usos, afirmando que “a melhoria das condições de 

vida, exige uma atuação que não se limita à função habitacional, mas, antes, deverá 

abranger igualmente o reforço das atividades culturais e sociais, bem como a 

dinamização das atividades econômicas” (Carta de Lisboa, 1995, p. 3). 

Segundo esta carta, é imprescindível que as operações de reabilitação urbana 

priorizem a preservação da identidade dos núcleos históricos, expressa pelo seu 

patrimônio cultural e social, material e imaterial, assim, sua atuação deve se apoiar em 

pesquisas históricas e sociológicas, sob uma perspectiva de integração entre ambas. 

Toda ação de reabilitação urbana deve colocar o indivíduo como foco principal, e assim 

buscar melhorar as condições de vida nos centros históricos, sobretudo quando estes se 

apresentarem como bairros residenciais degradados (Carta de Lisboa, 1995, p. 2). 

A redação da carta utiliza o termo reabilitação integrada aproximando seu 

conceito ao de conservação integrada, o que fica claro na afirmação de que “A 

reabilitação urbana deve ser um processo integrado envolvendo todos os agentes 

interessados que, para intervirem, deverão estar informados, o que conduz à necessidade 

da informação e avaliação” (Carta de Lisboa, 1995, p. 4). Aponta, também, a 

necessidade de estudos pluridisciplinares que direcionem as formas de atuação nas 

cidades e bairros históricos, que devem sempre se basear na sustentabilidade social. 

 

                                                             
5A Câmara Municipal de Lisboa mantém um sítio sobre as ações urbanas na cidade http://www.cm-

lisboa.pt/viver/urbanismo/reabilitacao-urbana 
6“a) Renovação Urbana Acção que implica a demolição das estruturas morfológicas e tipológicas existentes numa 
área urbana degradada e a sua consequente substituição por um novo padrão urbano, com novas edificações 

(construídas seguindo tipologias arquitectónicas contemporâneas), atribuindo uma nova estrutura funcional a essa 

área. [...]. b) Reabilitação urbana É uma estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade existente 

através de intervenções múltiplas destinadas a valorizar as potencialidades sociais, económicas 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. c) Revitalização urbana Engloba operações 

destinadas a relançar a vida económica 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 e características marcadas. d) 

Requalificação urbana Aplica-se sobretudo a locais funcionais da “habitação”; tratam-se de operações destinadas a 

tornar a dar uma actividade adaptada a esse local e no contexto actua” (Carta de Lisboa, 1995, p. 1-2). Há ainda as 

aplicadas aos monumentos individuais, que não constam aqui. 



32 
 

A Reabilitação, procurando manter o máximo do existente construído, filia-se 

nas novas atitudes da sociedade, abandonando a atitude consumista em 

relação ao edificado que atribuía aos edifícios uma vida útil curta. O menor 

custo da reabilitação tem a sua origem nesta economia de materiais e energia. 

Por esta razão, na reabilitação há uma maior incorporação de mão-de-obra do 

que na construção nova, o que tem efeitos positivos no emprego. A 

reabilitação custa cerca de metade da construção social nova, pelo que deve 

ser praticada. Além disso, ela realiza economias em infraestruturas e 

deslocações, além de assegurar a manutenção das estruturas sociais de 

vizinhança e a identidade cultural da cidade, expressa nas formas sociais e 

patrimoniais. Ela permite a historicidade ativa do patrimônio pela 

continuidade da função residencial exercida pela população enraizada (Carta 

de Lisboa, 1995, p. 3).  

Tal abordagem se relaciona com as condições de habitabilidade necessárias para 

se manter uma população residente nos centros históricos, aliada a inserção de uma 

diversidade de usos no conjunto edilício, e assim garantir que hajam trocas sociais e a 

afirmação de ações cotidianas entre os indivíduos. 

No final do século XX, a informatização permite uma maior velocidade na 

comunicação, e consequentemente, no estilo de vida das cidades. Vargas e Castilho 

(2006, p. 31) classificam esse período como de “reinvenção urbana”, onde emergem 

diversos grupos e estilos de vida diferentes convivendo no mesmo espaço urbano, “A 

globalização mudara o conceito de cidade, de destino final e permanência para o lugar 

dos fluxos” (VARGAS e CASTILHO, 2006, p. 32).  

A imagem da cidade passa a ser valorizada enquanto produto de consumo, o que 

aumentou o interesse político na implementação de projetos urbanos e arquitetônicos de 

grande porte, e na recuperação de áreas históricas degradadas visando a exploração 

turística, condição que se estende até o início do século XXI. Dentre essa velocidade de 

mudanças, o Memorando de Viena, elaborado na Conferência Internacional Patrimônio 

Mundial e Arquitetura Contemporânea de 2005, realizado pela UNESCO, apresenta o 

conceito de “Paisagem Urbana Histórica”, que se refere a assentamentos humanos na 

forma de conjuntos ou espaços abertos urbanos, que existam por um período relevante 

de tempo (UNESCO, 2005, p. 2). A intenção do documento era contribuir para o debate 

sobre a preservação sustentável dos monumentos e sítios, considerando a integração 

entre a arquitetura contemporânea, o desenvolvimento urbano sustentável e a 

integridade das paisagens.  

As paisagens urbanas históricas estão incorporadas com expressões sociais 

atuais e passadas e a evolução das ideias, memórias, significados simbólicos 

e outros tipos de valores que são baseados no lugar. São compostas de 

elementos materiais e imateriais definidores do caráter que incluem usos do 



33 
 

espaço e padrões, organização espacial, relações visuais, topografia, solo, 

vegetação os edifícios e seus conjuntos, além de todos os elementos de 

infraestrutura técnica, incluindo objetos de pequena escala e detalhes da 

construção [...] (UNESCO, 2005, p. 2). 

 O texto trata do impacto do desenvolvimento contemporâneo nas áreas antigas 

que possuem herança significativa, apontando que a noção de paisagem urbana histórica 

vai além dos termos utilizados na atualidade como “centros históricos”, “conjunto” ou 

“entorno”. Essa paisagem adquiriu seu significado de forma gradual, por um 

significativo período de tempo, agregando processos de urbanização, condições locais e 

ambientais e elementos socioculturais e econômicos. Partindo desse discurso, o 

memorando aponta a necessidade de uma política de planejamento e gerenciamento que 

tenha a conservação da cidade como um dos pontos principais, de forma a facilitar as 

mudanças socioeconômicas respeitando sua identidade, e a necessidade da participação 

de todos os atores nesse processo, segundo preconiza a conservação integrada 

(UNESCO, 2005, p. 3). A preocupação central aqui é melhorar a qualidade de vida 

nessas áreas, buscando a formação de um habitat digno e a democratização do espaço 

entre os cidadãos. 

Esse é um breve parâmetro da evolução do discurso das cartas internacionais no 

que tange à reabilitação das áreas históricas e do papel do uso habitacional nesse 

processo, e que vai se refletir na política nacional, a partir da década de 1970, quando 

são iniciadas as primeiras ações de reabilitação de centros históricos e a implementação 

de políticas visando a recuperação econômica dessas áreas.  

No caso do Brasil, em 2008 o Ministério das Cidades elaborou o Manual de 

Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, onde conceitua a reabilitação urbana como a 

ação de recompor as funções urbanas, que outrora se desenvolveram nas áreas urbanas 

degradadas, através da implementação de políticas públicas e de incentivos que possam 

angariar investimentos privados (BALBIM, 2008, p. 7). O documento aborda a 

importância da implementação de habitação nessas áreas consolidadas, visando a 

diminuição do déficit habitacional local e a salvaguarda do seu estoque construído, 

considerando a grande quantidade de edifício vazios e/ou subutilizados encontrados nos 

centros antigos das cidades brasileiras. 

Embora morar no centro possa ser uma opção para famílias de qualquer faixa 

de renda, a preocupação principal do Ministério das Cidades é viabilizar a 

permanência e a vinda daquelas com renda inferior a cinco salários mínimos, 

que constituem a maior parte do déficit habitacional brasileiro. Ao promover 
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a reforma de parte desses imóveis centrais e destiná-los a estas pessoas, a 

política pública está tratando de incluir uma parcela da população na cidade 

formal, permitindo-lhe habitar uma região consolidada, provida de toda 

infraestrutura e mais próxima de locais de trabalho. [...] A promoção de 

habitação no centro para famílias de baixa renda certamente contribuirá para 

reduzir a pressão pela expansão das fronteiras urbanas e o adensamento 

excessivo de bairros periféricos. Mas espera-se também, ao dinamizar áreas 

centrais já consolidadas, a redução da segregação social e espacial e a 

melhoria das possibilidades de integração de diversas parcelas da população à 

economia e à vida urbana (BALBIM, 2008, p. 12). 

O manual ressalta a participação de diversos ministérios como estratégia de 

atuação, e destaca a importância do papel dos municípios como gestores do processos, 

por ser de responsabilidade dos governos locais conhecer os principais problemas e as 

potencialidades de cada cidade (BALBIM, 2008, p. 17). A participação popular é 

apontada como condição essencial para o sucesso do processo, juntamente com a 

implementação de atividades de educação patrimonial e aperfeiçoamento de mão de 

obra, dentre a própria comunidade, demonstrando está em consonância com os preceitos 

da conservação integrada, abordada pelas recomendações internacionais desde a 

Declaração de Amsterdam (1975). 

Como apresentado, existe toda uma construção teórica voltada para a reabilitação 

urbana de áreas históricas que abordam o problema da habitação, e que devem servir de 

referência para os programas desenvolvidos. O próximo item abordará como o 

descompasso entre a teoria e a prática pode ser danoso para essas áreas, sobretudo do 

ponto de vista social, gerando ações que, ao invés de contribuir para sua efetiva 

reabilitação de forma sustentável, causam um aumento na segregação espacial e social, 

atraindo os efeitos da gentrificação. 
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2.3 Habitação e gentrificação: moradia no centro, uma opção para todos? 

 

Desde o século XIX a ideia de se preservar a cidade enquanto documento 

histórico permeia os debates sobre os projetos de intervenções urbanas. Os teóricos 

alertavam para o perigo da padronização imposta pelo modernismo, e sobre a 

importância dos bairros antigos no suporte ao funcionamento dos novos centros, e no 

entendimento da evolução social das cidades. Com o advento do século XX o discurso 

se intensifica, reforçado pelas recomendações internacionais, especialmente a partir dos 

anos 1960, como mostrado no item anterior, que aos poucos deslocam o sentido de 

monumento aplicado ao bem isolado ou aos conjuntos de edifícios para a malha urbana 

e seus elementos morfológicos. 

Mesmo antes da discussão apresentada, no início do século XX, as contribuições 

de Gustavo Giovannoni
7
 (1913a) apontavam que as diretrizes de organização e beleza 

estabelecidas para os novos bairros das cidades não deveriam se aplicar aos centros 

antigos, sob pena de descaracterização dessas áreas, considerando que os novos 

propósitos não deveriam se sobrepor as condições relativas ao passado. Suas 

preocupações recaiam, principalmente, sobre as alterações no sistema viário, cuja 

demanda crescia rapidamente, ressaltando que as medidas necessárias para essa 

intervenção deveriam ser previstas em um plano diretor, que também deveria apresentar 

as funções estabelecidas para cada zona da cidade, visando o desenvolvimento urbano 

futuro (GIOVANNONI, 1913a, p. 114-115).  

O autor questionava a validade das ações de renovação urbana que alteravam a 

escala da cidade, demolindo grandes áreas para abertura de largas avenidas e inserção 

de novos edifícios habitacionais, voltados para a classe média. Giovannoni (1913b) 

apontava que a demolição e reconstrução das quadras seria aceitável se motivados pelas 

exigências de salubridade e melhoria de vida da população, sobretudo das vilas 

                                                             
7
Os textos de Gustavo Giovannoni foram consultados a partir da coletânea KÜHL, Beatriz Mugayar 

(Org.). Gustavo Giovannoni: textos escolhidos. Cotia/SP: Ateliê editorial, 2013. Tradução: Renata 

Campello Cabral, Carlos R. M. de Andrade, Beatriz Mugayar Kühl. 
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operarias, mas se os objetivos a serem alcançados fossem puramente estéticos e 

econômicos, se configuraria como uma ação prejudicial para a área e a população. 

Transformar-se e renovar-se, portanto, mas cum juicio, não prescindindo do 

tipo atual, mas o acompanhando. Nada, porém, mais ilógico e ineficaz do que 

os chamados “desventramentos”, que estão na moda mais do que por razões 

de higiene, pela retórica da especulação e da ação privada, ávida por se 

apossar dos terrenos centrais. [...]. Quase sempre essas ações foram 

desastrosas não apenas para o caráter histórico e artístico da cidade, mas 

falharam em seu projeto direto. Financeiramente o negócio é, com 

frequência, desvantajoso, pelas grandes despesas com expropriação e 

sistematização e pela perda de área útil requerida pelas amplas avenidas 

novas [...]. Do ponto de vista social, tornou-se sempre mais aguda a 

gravíssima questão das casas operárias. Como resultado da sistematização 

“moderna”, do ponto de vista da higiene, do aspecto, da comodidade, o que 

se conseguiu foi que as condições, melhoradas em alguns pontos nessas 

novas partes, pioraram significativamente nas zonas bem mais amplas que 

estão atrás delas, onde, pelas novas e soberbas habitações, situadas na frente, 

os grupos de velhas casinhas permanecem – sem esperança – definitivamente 

aprisionadas e sufocadas. Diria quase que essas sistematizações são feitas, 

mais do que para cidadãos, para forasteiros [...] (GIOVANNONI, 1913b, p. 

143-144).  

Fica claro, então, que a ideia de que as intervenções em áreas históricas precisam 

garantir a diversidade social não é recente. Entretanto, desde as primeiras intervenções 

urbanas do século XIX, a exemplo do plano de Haussmann para Paris, assim como as 

realizadas no início do século XX, o que se vê são ações voltadas a adaptar as áreas 

antigas aos novos anseios sociais, mantendo ou inserindo elementos estéticos e 

adaptando as vias e espaços públicos para receber visitantes, ao mesmo tempo em que 

busca uma recuperação econômica dos antigos centros. Essas áreas, antes das 

intervenções mencionadas, se encontravam em processo de estagnação, devido à falta 

de espaço e infraestrutura para uma expansão adequada, que causou a ocupação dos 

subúrbios com bairros habitacionais.  

Françoise Choay (2006, p. 191), assim como Giovannoni, alerta que a cidade 

antiga não pode ser colocada a parte da vida cotidiana, pois tanto quanto o valor de arte, 

que instiga sua proteção por expressar manifestações de épocas anteriores, ela precisa 

do valor de uso, que mantem sua utilidade e vitalidade. A autora aponta que uma das 

maiores dificuldades na conservação do patrimônio edificado urbano é a reintegração 

dos imóveis ao uso cotidiano, pois além de levar em conta o estado material do difícil, é 

preciso reconhecer as “marcas anacrônicas” presentes nas construções e nos elementos 

urbanos do entorno, que possuem comumente duas atribuições de valores a serem 

respeitadas, o valor afetivo, que remete a memória da população que ali reside ou 

trabalha, mesmo no caso de áreas degradadas, e o de documento histórico, que relata a 
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história da organização territorial regional em uma determinada época (CHOAY, 2001, 

p. 220).  

Como aponta Choay (2001), a “indústria patrimonial” se apresentou como uma 

atividade lucrativa para as cidades, tanto da perspectiva imobiliária quando do 

desenvolvimento turístico, a ponto de se criar um mercado internacional de consumo 

cultural, porém seus efeitos secundários podem ser danosos do ponto de vista social.  

A “embalagem” que se dá ao patrimônio histórico urbano tendo em vista seu 

consumo cultural, assim como o fato de ser alvo de investimentos do 

mercado imobiliário de prestígio, tende a excluir dele as populações locais 

ou não privilegiadas e, com elas, suas atividades tradicionais e 

modestamente cotidianas. [...]. Além disso, em vez de contribuir para 

preservar as diferenças locais e conter a banalização primária do meio onde 

se vive, como esperavam os redatores da Recomendação de Nairóbi, a 

valorização dos centros antigos tende paradoxalmente a tornar-se instrumento 

de uma banalização secundária. Algumas cidades, assim como alguns bairros, 

resistem a isso, ajudados por sua dimensão, sua morfologia, suas atividades, 

pela força de suas tradições, pela simples riqueza que possuem ou pela 

sabedoria de suas autoridades. Outras começam a se assemelhar tanto entre si 

que os turistas e empresas multinacionais nelas se sentem em casa (CHOAY, 

2001, p. 226-227). 

Esses aspectos mencionados por Choay correspondem à reinvenção urbana do 

final do século XX apontada por Vargas e Castilho (2006, p. 31), quando os efeitos da 

globalização aceleram o tempo das cidades, alterando os modo de vida e misturando os 

grupos sociais no mesmo espaço. Apesar das cartas destacarem os aspectos de habitação 

e habitabilidade, as questões econômicas, fortemente associadas à atividade turística, 

tem embaçado a atenção a essas questões, e levado a uma homogeneização que é 

contraproducente, como exposto por Lefebvre. 

Em 1986 Henri Lefebvre conceituou que o “tecido urbano” é o suporte para um 

“modo de viver”, que engloba atividades sociais e culturais de sua população. Assim, os 

aspectos diferenciais das cidades formam uma identidade cultural a ser comercializada, 

atraindo visitantes e investimentos, e fazendo com que as áreas históricas se tornem 

espaços lucrativos e disputados. 

As qualidades estéticas desses antigos núcleos desempenham um grande 

papel na sua manutenção. Não contêm apenas monumentos, sedes de 

instituições, mas também espaços apropriados para as festas, para os desfiles, 

passeios, diversões. O núcleo urbano torna-se, assim, produto de consumo de 

uma alta qualidade para estrangeiros, turistas, pessoas oriundas da periferia, 

suburbanos. Sobrevive graças a este duplo papel: lugar de consumo e 

consumo do lugar. Assim, os antigos centros entram de modo mais completo 

na troca e no valor de troca, não sem continuar a ser valor de uso em razão 

dos espaços oferecidos para atividades específicas. Tornam-se centros de 

consumo (LEFEBVRE, 2001, p. 20). 
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Até o início da década de 1960 as ações urbanas se focavam na modernização e 

expansão das cidades, para abrigar a nova demanda populacional e suas exigências 

funcionais. Nessa mesma década surgem os primeiros projetos de reabilitação urbana 

em cidades europeias e americanas, que buscavam a reinserção das áreas antigas no 

cotidiano social e econômico local, visando reverter o efeito causado pelos projetos de 

expansão, que ao gerarem novos centros causaram o deslocamento dos equipamentos 

públicos e de grande parte dos moradores. Nesse momento tem início, também, as 

discussões sobre o conceito de conservação integrada, ou seja, uma estratégia de 

geração de investimentos e sustentabilidade econômica para realização de projetos 

urbanísticos, ações socioambientais e culturais, aliando todos os atores do processo, do 

poder público e da iniciativa privada, e a efetiva participação da comunidade. Com o 

implemento das ações um novo fenômeno urbano passou a ser observado com 

preocupação: a valorização comercial impulsionada pela melhoria dos edifícios e 

espaços públicos, de certa forma, estimulou sua elitização, causando uma modificação 

do perfil econômico e social dos moradores e usuários das áreas antigas. A esse 

fenômeno foi dado o nome de gentrificação. 

O termo gentrificação
8
, foi utilizado pela primeira vez Por Ruth Glass, em 1963

9
, 

para descrever a mudança do perfil social dominante no centro de Londres, onde bairros 

centrais, voltados para operários e populares, passaram a ser ocupados por uma 

população classe média, que habitualmente preferiam os condomínios dos subúrbios. 

Essa inversão populacional fez com que as áreas centrais, antes desvalorizadas, 

recebessem investimentos para sua reabilitação, ocasionando sua valorização enquanto 

solo urbano, e restringindo o consumo das classes populares (BIDOU-

ZACHARIASEN, 2006, p. 22). 

Baseando-se fortemente na obra de Lefebvre, Neil Smith
10

 (2007) aponta que a 

ideia de espaço urbano, nas últimas décadas, trata os atuais moradores da área central 

como “pioneiros urbanos”. O autor explica o termo fazendo uma comparação com os 

                                                             
8O termo gentrificação vem da palavra em inglês gentrification, cuja tradução mais comum para o português é 

aburguesamento.  

9Na obra “GLASS, Ruth. London: Aspects of Change. London: Center for Urbans Studies. MacGibbon & Kee, 
1964”, o texto original não foi encontrado para consulta durante a pesquisa.  

10Smith, N. Gentrification and uneven development. In: Economic Geography. N. 58. V. 2, April/1982, 139-155. Foi 

consultada a tradução do texto original publicada pela Revista GEOUSP - Espaço e Tempo, nº 21, 2007, com 

tradução de Daniel de Mello Sanfelici. 
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povos indígenas encontrados nas Américas na época do descobrimento, considerados 

um elemento natural do meio físico a que pertenciam, assim aquele território era 

imediatamente considerado como um local ainda não habitado, mesmo possuindo esses 

habitantes. Em resumo, “assim como os americanos nativos, a classe trabalhadora 

urbana de hoje é vista como menos do que social, como uma simples parte do meio 

físico” (SMITH, 2007, p. 16), que pode ser removida face as exigências da sociedade 

atual. 

Smith (2007) utiliza o conceito de “fronteira urbana” para explicar o fenômeno da 

gentrificação, partindo da combinação de elementos econômicos e espaciais para 

mensurar territórios urbanos em desenvolvimento. A fronteira é formada pela 

diferenciação do espaço geográfico, causado por um desenvolvimento desigual. “A 

gentrificação, a renovação urbana e o mais amplo e complexo processo de 

reestruturação urbana são todos parte da diferenciação do espaço geográfico na escala 

urbana” (SMITH, 2007, p. 18). 

O tipo de projeto de reabilitação praticado nos centros históricos atualmente parte, 

então, de uma visão mercadológica e segregacionista que, ao mesmo tempo em que 

preserva os elementos morfológicos como exemplos de um modo de vida ancestral a ser 

vendido, tende a descartar os elementos culturais inseridos por uma população. Tendo 

em vista o conceito de Lefebvre (2001, p. 19) de que o meio é um produto da sociedade 

que o habita, e que a ele pertence, a mudança do perfil social pode significar a extinção 

de um meio urbano, para dar lugar a um novo. 

Nos anos 1970 foram implementados os primeiros projetos de reabilitação urbana 

no Brasil, voltados para a reutilização do estoque edilício dos centros históricos, 

considerando tanto os conjuntos de reconhecido valor estético quanto às edificações 

mais modestas. Sobre esse momento, Flávia Nascimento (2011) ressalta que as 

mudanças ocorridas na postura patrimonial nesse período, como a consideração da 

arquitetura menor e o interesse pela habitação nas áreas antigas, ajudou a incluir no 

debate patrimonial questões como o “rechaço à gentrificação, valorização da ocupação 

social das edificações, manutenção da comunidade e poder aos usuários” 

(NASCIMENTO, 2011, p. 142). 

A discussão sobre gentrificação tem sido um tema recorrente nos projetos de 

reabilitação desde a década de 1960. Segundo as reflexões de Zanchetti e Lapa (2002), 
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sobre conservação integrada em cidades históricas, Bidou-Zachariasen (2006) e Smith 

(2006), sobre o processo de gentrificação, há casos em que fica claro que o objetivo é 

evitar que ela ocorra, utilizando-se ações que ajudem a manter a população das áreas 

centrais, seja pela melhoria das condições de moradia ou por incentivos econômicos, 

sobretudo as ocupantes de comunidades tradicionais. Em outros casos ela parece ser 

desejada, como uma forma de revitalização das áreas, sobretudo aquelas que se 

apresentam degradadas e ocupadas por moradores de menor renda. E ainda há situações 

em que ocorre o que Bidou-Zachariasen (2006, p. 41) classificou como “gentrificação 

de convívio”, quando em paralelo à permanência dos moradores há a instalação de 

comércios e serviços sofisticados, voltados para o consumo dos turistas e da população 

de classe média e alta. 

Sobre as ações de reabilitação das áreas históricas através de uma perspectiva 

segregadora, Santos (1986, p. 61) alerta que tais medidas, além de possuírem um caráter 

higienista, causam um dano maior por destituírem os espaços enquanto habitat, “Os 

planos de “renovação urbana” não deslocam apenas os condenados pelo “crime” de 

estarem ocupando lugares tornados bons demais para eles. Carregam junto uma 

quantidade enorme de hábitos culturais e de atividades econômicas, julgados tão 

desprezíveis que nem são levados em conta”. Embora o texto já tenha 20 anos, a 

discussão permanece atual, pois não são raros os planos para áreas históricas com 

relocação de moradores de menor renda, que perdem, para além das casas, sua 

referência de pertencimento. 

É pena que, em geral, quando se pensa em "preservar" uma área urbana 

qualquer, tudo o que se invente logo implique tirar aquela gente pobre que 

está lá, encardindo, incomodando. Ninguém pensa que seções inteiras de 

nossas cidades não estariam aí, em pé, se não fossem usadas por hoteizinhos, 

oficinas, lojinhas, prostitutas, bares, depósitos, manufaturas, clubes e 

associações, cabeças-de-porco... Pardieiros sim, mas vivos, funcionando. Se 

alguém quiser saber a diferença, deixe uma casa nova em folha vazia, sem 

uso nenhum por uns cinco anos. Virará uma ruína. Temos de agradecer, 

portanto, às camadas mais pobres. Há quase duzentos anos são os maiores 

guardiães do nosso patrimônio. Já é tempo de tentar retribuir-lhes o favor, 

dignificando os espaços em que vivem e trabalham, sem espoliá-los 

(SANTOS, 1986, p. 63). 

Bidou-Zachariasen (2006, p. 28) analisa que os projetos de reabilitação não são a 

principal causa da gentrificação, mas que essa recai sobre a mudança funcional 

empregada nos bairros antigos, que instigam sua elitização. Também nesse sentido, 

Smith (2006, p. 72-73) afirma que “A gentrificação não representa mais uma simples 

estratégia residencial, mas aparece na proa da mudança metropolitana nas áreas centrais. 
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[...]. A gentrificação produz agora paisagens urbanas que as classes medias e altas pode 

“consumir””. Ainda segundo o autor, a partir dos anos 1990 ocorre uma evolução da 

gentrificação, que passa a ser vista como uma estratégia de planejamento urbano, 

gerando ações de financiamento habitacional para a classe média, em áreas mais 

valorizadas, ao mesmo tempo em que se aplicam soluções de habitação de interesse 

social, no entorno dos centros históricos ou em áreas menos valorizadas. Embora o foco 

seja o repovoamento dos centros antigos, os projetos deixam claro que nem toda 

população tem direito de ocupar esses espaços (SMITH, 2006, p. 83). 

Embora as ações sociais não tenham sido completamente excluídas dos projetos 

de reabilitação de centros históricos realizados no Brasil desde a década de 1970, elas 

não parecem ser suficientes para evitar os processos de gentrificação. A ideia de 

recuperação urbana, sobretudo de áreas degradadas, tem se confundido, 

corriqueiramente, com a ideia de elitização espacial. Assim, mesmo quando é permitido 

que uma população de menor renda permaneça nos bairros antigos, isso é feito de forma 

camuflada, buscando esconde-la dos turistas e da população classe média e alta, 

detentores do direito a usufruir desses espaços. Embora essa atuação seja danosa do 

ponto de vista cultural, por muitas vezes extinguir modos de viver praticados nas áreas 

de intervenção, ela tem sido incentivada pelas políticas públicas de reabilitação urbana, 

que apesar de trazerem no discurso a intenção de garantir o equilíbrio social, a 

democratização dos espaços e a sustentabilidade, na prática ampliam a segregação 

social e espacial. Os próximos dois capítulos apresentarão um apanhado dos projetos 

voltados para a promoção da habitação no Brasil e para a Reabilitação de áreas 

históricas, demonstrando como a falta de articulação entre essas políticas tem 

dificultado a solução de dois problemas recorrentes no país, o aumento do déficit 

habitacional e a degradação do patrimônio histórico. Assim, embora exista uma grande 

quantidade de mecanismos atuando de forma paralela nas cidades, por terem objetivos 

diferentes, e algumas vezes opostos, os resultados alcançados por um pode agravar os 

problemas combatidos por outro, a exemplo dos primeiros programas de promoção da 

habitação, na década de 1960, que corroboraram para o esvaziamento dos centros 

antigos, e ao mesmo tempo para a ocupação irregular destes por famílias de menor 

renda que não tinham condições de morar nas novas áreas da cidade, sem considerar 

que esses bairros históricos, com infraestrutura consolidada, poderiam atender 

formalmente essa população, ajudando a diminuir a defasagem de moradias. 
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Fonte da imagem: olhares.sapo.pt/aqui-podia-viver-gente-foto5444765.html acessado em 17/10/2017. 
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3. POLÍTICAS DE HABITAÇÃO NO BRASIL 

 

O problema do déficit habitacional no Brasil vem se acentuando desde o final do 

século XIX, com o aumento da população nas áreas urbanas. Mas foi só a partir da 

década de 1930 que surgiram soluções, advindas do poder público, no sentido de tentar 

diminuir essa realidade, com a criação de programas voltados tanto para o 

financiamento habitacional quanto para a promoção de habitação de interesse social 

(HIS). Esse capítulo busca discutir os programas que causaram um maior impacto no 

cenário nacional da habitação, buscando entender seus objetivos e resultados, do ponto 

de vista quantitativo e qualitativo. Outra questão aqui abordada é a relação desses 

programas habitacionais com os programas voltados para a reabilitação de áreas 

históricas, que serão melhor detalhados no capítulo posterior, buscando entender se 

existe de fato uma política urbana nacional que busca integrar os diversos tipos de 

problemas urbanos, ou apenas a aplicação de ações pontuais e dissociadas, que nem 

sempre conseguem gerar resultados a longo prazos. 

A moradia adequada é um direito de todos, e enquanto adequada entenda-se não 

só uma edificação bem estruturada e bem compartimentada, mas, sobretudo, bem 

localizada dentro da cidade. Segundo Raquel Rolnik (2010) esta realidade está longe de 

se tornar regra no Brasil, já que grande parte dos domicílios urbanos ainda se encontram 

em locais precários, como loteamentos irregulares, favelas e cortiços, em péssimas 

condições de habitabilidade. O problema parece residir nas políticas de planejamento e 

gestão urbana que beneficiam algumas áreas das cidades, desconsiderando as diferentes 

demandas sociais e econômicas da população, fazendo com que haja uma setorização 

dos usos, com concentração dos empregos em poucas áreas, comumente distantes do 

local de moradia, além de uma grande demanda por deslocamentos, dentre outras 

questões. 

O modelo de produção habitacional pelo poder público com redução dos 

custos por meio da aquisição de terras longínquas e baratas e produção em 

larga escala (construção de conjuntos em grandes lotes) contribuiu para o 

agravamento do processo de periferização. Este processo tem como resultado 

mediato a demanda de enormes investimentos não contabilizados 

inicialmente e potencializa problemas de deslocamentos e de vulnerabilidade 

social (ROLNIK, 2010, p. 12). 

No Brasil as políticas e programas implementados para provimento da habitação 

convergiram para o provimento do maior número possível de moradias, sem considerar 
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amplamente a necessidade de se garantir condições de habitabilidade aos conjuntos 

edificados, ou seja, a possibilidade dos moradores estabelecerem relações 

socioespaciais, criando vínculos entre si e com o lugar. Segundo Santos (1999, p. 9) a 

natureza urbana da questão habitacional precisa ser bem entendida, “Esse assunto é 

central em qualquer estratégia de desenvolvimento urbano e a legislação que incide 

sobre questões tipicamente urbanas, como uso do solo, padrões de edificação etc., 

influenciam os mercados habitacionais locais e, portanto, as condições de habitabilidade 

da população”. Assim, é preciso elucidar o contexto em que essas ações foram 

implementadas, buscando entender suas diretrizes e os principais aspectos levados em 

consideração para combater o problema do déficit de moradia, considerando que este 

persiste até os dias atuais.  

Outro ponto a ser questionado é o papel dos centros históricos nesse contexto. É 

sabido que, no Brasil, as áreas antigas concentram um vasto estoque edilício 

abandonado ou subutilizado, em alguns casos bastante degradado justamente pela falta 

de uso, e que poderiam abrigar uma boa quantidade de habitantes. Um meio para que 

essa intenção se concretize seria a ação articulada entre as políticas públicas voltadas 

para a promoção de habitação, que normalmente se focam na construção de novos 

conjuntos, e de reabilitação urbana, com direcionamento de investimentos para a 

recuperação e adequação dos edifícios existentes, e a criação de linhas de financiamento 

que facilitem o acesso da população. Considerando que muitos programas voltados para 

a habitação atuaram ao mesmo tempo em que alguns programas de reabilitação de áreas 

históricas (Tabela 01), é possível verificar se existiu uma compatibilidade de objetivos, 

que permitisse o uso dos recursos em conjunto, ou se tantos programas surgiram da falta 

de comunicação entre eles, gerando a necessidade de outros programas e fundos 

complementares.  

Tabela 01. Políticas e programas implementados no Brasil para provimento da habitação e reabilitação de 

áreas históricas. 

PROGRAMAS/POLÍTICAS DE 

HABITAÇÃO  

PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO DE 

ÁREAS CENTRAIS  

  1937 Criação do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) – 

Atual IPHAN 

1942 Decreto-lei do Inquilinato, Carteiras 

Prediais dos Institutos de 

Aposentadoria e Previdência 
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1946 Fundação Casa Popular (FCP) 

1964 

(Governo 
Militar) 

Banco Nacional de Habitação (BNH), 

Companhia de Habitação Popular 
(COHAB) e Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo (SERFHAU) 

1972 Comunidade Urbana para Recuperação 

Acelerada (CURA) 

1973-1976  Programa Integrado de Reconstrução de 

Cidades Históricas (PCH) – Fase Nordeste 

1977-1979 Programa Integrado de Reconstrução de 

Cidades Históricas (PCH) – Fase Sudeste 

1979-1986 Programa Integrado de Reconstrução de 

Cidades Históricas (PCH) – Fase de 

Expansão 

Programa de Recuperação e Revitalização 
de Núcleos Históricos (PRNH). 

1985 (Nova 
República) 

Criação do Ministério do 
Desenvolvimento Urbano (MDU) 

1986 Extinção do BNH e incorporação de 
sua agenda à Caixa Econômica Federal 

(CEF) 

1995 – 1998 

(FHC) 

Pró-Moradia e Habitar-Brasil 1995 Programas Regionais de Desenvolvimento 

do Turismo (PRODETUR) 

1999 Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) 

2000 Projeto Moradia, Estatuto das Cidades 2000 Monumenta/BID, Programa de 

Revitalização de Sítios Históricos (PRSH) 

(vinculado a CEF) e Programa de 

Reabilitação Urbana de Sítios Históricos 
(URBIS) 

2003 Criação do Ministério das Cidades, 
Programa Nacional de Habitação 

(PNH) 

2003 Monumenta e Programa de Reabilitação 
de Áreas Urbanas Centrais (PRAUC) 

(vinculado ao Ministério das Cidades) 

2004 Subprograma de Financiamento para 

Recuperação de Imóveis Privados 

(vinculado ao Monumenta) 2005 Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS) e Fundo 

Nacional de Habitação 

2007 Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) 

2009 Plano Nacional de Habitação 

(PlanHab) e Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV) 

2009-2012 

 

Programa de Aceleração do Crescimento 

das Cidades Históricas (PAC-CH) – 

Primeira Fase 

2010 Plano Nacional de Cultura (PNC): Política 

Nacional de Patrimônio Cultural (PNPC) e 

Sistema Nacional de Patrimônio Cultural 
(SNPC) 

2012 PMCMV 2: Programa Nacional de 

Habitação Urbana (PNHU) e Programa 

Nacional de Habitação Rural (PNHR) 
2013 Programa de Aceleração do Crescimento 

das Cidades Históricas (PAC-CH) – 

Segunda Fase 

 

A Revolução de 1930 marca o surgimento das políticas sociais no Brasil. De 

acordo com Bonduki (1994) no período do Estado Novo, de 1936 a 1945, se originam 
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as primeiras intervenções no processo de produção, comercialização e locação de 

moradias. Esta nova postura se configurava como integrante de uma estratégia ampla 

para impulsionar a concepção de uma sociedade urbano-industrial, e o seu 

fortalecimento. 

Entre as medidas mais importantes implementadas pelo governo no que diz 

respeito à questão habitacional, estiveram o decreto-lei do inquilinato, em 

1942, que, congelando os aluguéis, passou a regulamentar as relações entre 

locadores e inquilinos, a criação das carteiras prediais dos Institutos de 

Aposentadoria e Previdência e da Fundação da Casa Popular, que deram 

início à produção estatal de moradias subsidiadas e, em parte, viabilizaram o 

financiamento da promoção imobiliária, e o Decreto-Lei n.º 58, que 

regulamentou a venda de lotes urbanos a prestações (BONDUKI, 1994, p. 

711). 

Tais medidas tinham o aparente objetivo de melhorar as condições de moradia e 

as relações urbanas para a população, embora houvesse uma preocupação maior em 

ampliar o investimento em construção e controlar a inadimplência, pois como aponta 

Maricato (2003) havia se dado um forte adensamento populacional nas cidades, gerado 

pelas “mudanças políticas havidas na década de 1930, com a regulamentação do 

trabalho urbano, incentivo à industrialização, construção da infraestrutura industrial, 

entre outras medidas, que reforçaram o movimento migratório campo-cidade” 

(MARICATO, 2003, p. 152). 

Pode-se deduzir que um conjunto de fatores combinados entre si causaram 

grandes mudanças na configuração das cidades: a necessidade de expansão e geração de 

moradia, a economia de mão-de-obra e materiais, e as novas vertentes arquitetônicas 

que surgiram nesse período, aliadas à intenção do Estado em aguçar um viés 

nacionalista. Para além da ocupação de novas áreas ocorre a modernização ou 

remodelação das áreas já construídas, causando demolições para criação de vias, ou para 

inserção de edificações que atendessem aos novos padrões de ocupação dos lotes. 

O período 1935-1947 não só assinala historicamente a emergência de novas 

formas de provisão de habitação, mas também a destruição ou, mais 

acertadamente, ocaso final de formas pretéritas. Em particular, as formas 

associadas a um padrão rentista, que constituía o padrão predominante. A 

esse mecanismo de caráter estrutural devem-se acrescentar fatores específicos 

àquela conjuntura histórica como as intervenções urbanísticas e a inflação 

(MELO, 1992, p. 151). 
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Além disso, o padrão de habitação do tipo “cortiços
11

”, que comumente abrigava a 

comunidade operária, além de não atender mais a demanda, advinda das áreas rurais e 

de países em guerra, passou a ser encarada como danosa para a imagem das cidades e a 

saúde pública. 

Como uma tentativa de diminuir o problema, em 1942 foi instituído o decreto-lei 

do inquilinato, que congelava os valores dos alugueis e regulamentava as relações entre 

proprietários e inquilinos. Numa década em que apenas 25% dos domicílios eram 

ocupados por seus proprietários, segundos dados do IBGE de 1940, tal ação obteve 

grande repercussão social e econômica, pois, pela primeira vez, se “assume a 

peculiaridade da habitação como uma mercadoria especial, onde o interesse social 

ultrapassa os mecanismos de mercado” (BONDUKI, 1994, p. 720). Assim, observa-se 

que as medidas populistas visavam não só construir novas moradias, mas também 

garantir a ocupação das existentes, mas na prática o efeito dessa foi o inverso do 

esperado. A lei do inquilinato gerou uma escassez na produção habitacional
12

, o 

mercado da construção de moradias de aluguel teve uma forte queda, o que aumentou a 

carência de moradia nas grandes cidades brasileiras, e regou um aumento nos aluguéis, 

que se tornaram incompatíveis com os salários recebidos pela população de menor 

renda (BONDUKI, 1994, p. 722). 

Mesmo com esse cenário não houve, no período Vargas, nem nos governos 

subsequentes, a formulação de uma política habitacional articulada e coerente. A 

criação da Fundação da Casa Popular (FCP), em 1946, foi a iniciativa mais conhecida 

para se tentar resolver o problema habitacional nesse período. Suas ações priorizavam 

as áreas urbanas, em virtude do processo de industrialização das últimas décadas, 

responsável por aumentar o êxodo rural para as grandes e médias cidades. Se em 1940 

mais da metade da população brasileira vivia no campo, em 1980 essa porcentagem se 

inverte, e o resultado desse aumento demográfico urbano foi “a escassez de moradia, 

                                                             
11Os cortiços recebem o nome técnico de “habitações coletivas precárias de aluguel” (HCPA), de acordo com Nelson 

Saule Junior (2002, p. 82), “O cortiço é um imóvel destinado à locação residencial com mais de uma unidade 
habitacional, que em geral apresenta condições precárias de habitabilidade com risco para a saúde ou de vida. Os 

cortiços também são habitações irregulares em razão da precariedade da relação de locação entre o proprietário ou 

locador do imóvel e os moradores”. 
12A diminuição na oferta gerou um aumento no valor dos alugueis e na quantidade de despejos, o que se tornou o 

grande problema habitacional dos bairros operários das principais cidades brasileiras nesse período. Nesse momento 

ocorre um forte processo de expulsão da população das moradias de aluguel, produzidas comercialmente por 

empreendedores privados em áreas urbanas bem equipadas e situadas próximas aos locais de emprego, aumentando a 

quantidade de ocupações irregulares pelas cidades (BONDUKI, 1994, p. 722). 
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alta dos aluguéis, aumento de construções clandestinas, favelas, especulação imobiliária 

e pressão sobre o sistema político” (ANDRADE e AZEVEDO, 2011, p. XI). 

Os objetivos da Fundação Casa Popular (FCP) eram extremamente amplos. A 

proposta de financiamento englobava a implantação de moradia, infraestrutura, 

saneamento, criação de indústrias de material de construção, pesquisas na área 

habitacional e a formação de pessoal técnico nos municípios. Porém, não existiam ações 

coordenadas para enfrentar largamente o problema habitacional, além da carência de 

recursos e a desarticulação entre órgão que tratavam da questão, o que descaracteriza a 

Fundação da Casa Popular como uma política pública efetiva (BONDUKI, 1994, p. 

718). 

A FCP teve seus vastos objetivos limitados pela Portaria nº 69/1952. O primeiro 

passo foi a restrição do território onde as ações ocorreriam, além da criação de 

disposições sobre os estatutos e a redução o papel das atividades complementares. A 

falta de garantias de contrapartida financeira em todos os municípios atendidos fez com 

que fossem excluídas as ações nos setores ligados ao abastecimento de água, esgoto, 

energia elétrica e assistência social (ANDRADE e AZEVEDO, 2011, p. 4). 

Assim, o foco se volta para a produção de casas em massa, sem considerar os 

aspectos urbanos necessários para os moradores, como a localização próxima aos postos 

de trabalho, a criação de infraestrutura e espaços públicos, exemplificando como desde 

o início as soluções buscadas quanto ao déficit habitacional se voltavam para o aspecto 

quantitativo
13

 do problema. 

A fundação teve suas ações encerradas em 1964, com a criação do Banco 

Nacional de Habitação (BNH) pelo governo militar
14

, implementado segundo algumas 

                                                             
13Bonduki (1994, p. 726) explica que, embora a produção quantitativa da FCP tenha sido reduzida frente às demandas 
de moradia da população, esta não deve ser desprezada, visto que o número de pessoas atendidas chegou a quase um 

milhão no total. Segundo Azevedo (1988, p. 108), a seleção das famílias privilegiava as mais numerosas, formadas 

por trabalhadores urbanos, e o programa se mantinha acessível aos operários por não haver correções nas parcelas dos 

financiamentos. O problema é que, mesmo após as mudanças, havia um favorecimento daqueles que possuíam 
padrinhos políticos, e a escolha de onde e quanto investir era ditada pelos interesses pessoais do governo federal, ou 

dos dirigentes da FCP. 

14As várias tentativas de reformas da FCP buscavam garantir fontes de recursos próprios e estáveis, e criar 

mecanismos que permitissem maior recuperação do capital investido no programa de casas populares. Seu fracasso 
pode ser explicado, em grande parte, pelo esquema de sustentação política populista da época, que se configurava 

através da coexistência de inúmeras agências e burocracias ineficiente. Tanto para a produção quanto para o 

financiamento de casas populares, a FCP e as diversas "carteiras imobiliárias" dos institutos de aposentadoria e 

pensão operavam sob uma lógica de divisões de áreas e de for influência política. Após a chegada do governo militar 
em 1964 a FCP passou a ser considerada uma instituição irrecuperável, em virtude de sua ligação com o antigo 

regime (AZEVEDO, 1988, p. 109). 
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sugestões aplicadas durante as diversas reformas da FCP. Embora houvessem diversas 

falhas na atuação da fundação como órgão central e coordenador da política 

habitacional no país, é preciso reconhecer que sua criação foi uma forma do Estado 

assumir, pela primeira vez, sua obrigação de enfrentar o grave problema da falta de 

moradia para a população. Ficou claro neste período que “a questão da habitação dos 

trabalhadores não se enfrenta através do livre jogo do mercado, mas que é indispensável 

a intervenção do Estado” (BONDUKI, 1994, p. 719). 
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3.1 A atuação do Banco Nacional de Habitação (BNH): promoção de habitação e 

segregação espacial. 

 

O ano de 1964, início do golpe militar, foi um marco importante para a política 

habitacional do país. Como explica Cavalcanti (1999, p. 17), entre os anos de 1964 e 

1967 ocorreu a estruturação do chamado Sistema Financeiro de Habitação (SFH), 

composto pelo Banco Nacional da Habitação (BNH)
15

 e seus agentes autorizados
16

. Para 

alguns autores, como Azevedo (1988) e Cavalcanti (1999), a intenção era que a 

produção de casas populares auxiliasse o regime militar recém implantado a conseguir o 

apoio das camadas populares, que simpatizavam com o governo anterior e realizavam 

mobilizações contrárias ao novo regime.  

O BNH mantinha a função de atuar como órgão responsável pelo sistema 

financeiro dos projetos de habitação e de saneamento, realizados para atender a 

população de menor renda. Já as Companhias de Habitação Popular (COHAB)
17

 foram 

criadas para atuar na promoção da moradia de baixa renda, com o principal objetivo de 

reduzir o custo de produção e o preço final das residências. A proposta era que o BNH 

atuasse como agente financeiro para as COHAB. Na prática, o banco oferecia aos 

mutuários de casas populares vantagens em relação aos juros e prazos, e o barateamento 

das construções se dava, principalmente, por dois meios: a transferência dos custos das 

obras de infraestrutura dos conjuntos para outras agências públicas, geralmente as 

prefeituras; e uma relativa padronização das plantas residenciais, reduzindo os custos 

dos projetos arquitetônicos, aliada a inexistência de despesas com publicidade e 

corretagem (AZEVEDO, 1988, p. 112). 

                                                             
15O BNH foi criado em 1964 como uma resposta do governo militar à forte crise de moradia que se abatia sobre o 

pais, em um período de urbanização acelerada. Buscava, por um lado, angariar apoio entre as massas populares 

urbanas, segmento que era uma das principais bases de sustentação do governo anterior, e criar uma política 
permanente de financiamento capaz de estruturar, segundo os moldes capitalistas, o setor da construção civil 

habitacional, objetivo que acabou por prevalecer. Essa política habitacional dinamizou a economia, através da 

geração de empregos e fortalecimento do setor da construção civil, o que a transformou num dos elementos centrais 

da estratégia dos governos militares (BONDUKI, 2008, p.72). 

16Bancos Privados, Caixa Econômica, Companhias de Habitação Popular (COHAB) e Institutos de Orientação às 

Cooperativas Habitacionais (INOCOOP). Devido à escassez de recursos também foram criados dois mecanismos 

para estimular a poupança e gerar recursos para a construção civil: o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), criado em 1966, e o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), criado em 1967 

(CAVALCANTI, 1999, p. 17).
 

17
São empresas mistas, estaduais e/ou municipais, que atuam na promoção pública de construção de moradias 

populares para os setores de baixa renda. “As Cohab compete coordenar e supervisionar o trabalho das diferentes 

agências públicas e privadas que participam da edificação das casas populares, reduzindo o preço das unidades 

produzidas” (AZEVEDO, 1988, p. 111). 
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A criação do BNH também previa diversos efeitos positivos na economia: o 

estímulo à poupança, empregabilidade de mão-de-obra não qualificada, 

desenvolvimento da indústria de material de construção, fortalecimento, expansão e 

diversificação das empresas de construção civil e das atividades associadas (arquitetura, 

comércio imobiliário, etc.) (AZEVEDO, 1988, p. 110).  

A premissa inicial de atuação do BNH, voltada para a garantia de habitação e 

saneamento, passa a ser então empregada. Segundo Andrade e Azevedo (2011) a 

experiência nos primeiros anos deixou claro que não bastava só construir as casas, era 

preciso dotá-las de uma infraestrutura mínima adequada, como abastecimento d'água e 

infraestrutura sanitária, pois a falta desses requisitos configurava como a principal 

crítica aos conjuntos habitacionais construídos. Assim, a expansão das ações do BNH 

para as melhorias urbanas passou a ser impulsionada a partir de 1971, e em 1972 

ganhou o reforço do projeto Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada (CURA), 

“que se propõe racionalizar o uso do solo urbano, melhorar as condições de serviços de 

infraestrutura das cidades e corrigir as distorções causadas pela especulação imobiliária” 

(ANDRADE e AZEVEDO, 2011, p. 62-64). Por um lado, o BNH apresentou resultados 

positivos quanto à quantidade de unidades habitacionais construídas, aos recursos 

disponíveis, ao retomo do capital aplicado, ao desenvolvimento de atividades urbanas 

complementares e ao seu fortalecimento institucional. Por outro, os objetivos sociais 

recomendados na sua criação não foram satisfatoriamente alcançados.  

Durante a trajetória do BNH, além de escassos, os investimentos no mercado 

popular passaram paulatinamente a privilegiar os grupos de maior 

rendimento, causando graves distorções aos objetivos sociais do banco. [...]. 

Em Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Natal, 

onde foi possível o levantamento sobre a situação socioeconômica dos 

mutuários das COHABs, constatou-se que as famílias de renda mensal de um 

a três salários mínimos não constituem a maioria. Digno de nota é o elevado 

percentual de mutuários com renda familiar acima de cinco salários mínimos, 

faixa essa que por lei estaria vedada à atuação das COHABs. [...] Quando 

interpeladas sobre as causas da “elitização” de seus conjuntos, as COHABs 

reagem de várias maneiras. Por um lado, afirmam que esta é a única forma de 

garantir um desempenho financeiro satisfatório. Além disso, apontam a 

validade social dessa estratégia, já que os setores beneficiados (três a cinco 

salários) são também pobres (ANDRADE e AZEVEDO, 2011, p. 62). 

Durante a atuação do BNH, sobretudo na década de 1970, foram criados 

programas voltados para o desenvolvimento urbano – Projeto Comunidades Urbanas 

para Recuperação Acelerada (CURA), Fundo Regional de Desenvolvimento Urbano, 

Financiamento para Urbanização (FIMURB), Financiamento para Planejamento Urbano 
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(FIPLAN), Apoio ao Desenvolvimento de Polos Econômicos (PRODEPO) –, que 

atuavam em diversas áreas das cidades, implementando a instalação de redes de 

transporte e complexos industriais, mas sem atuar na complementação da infraestrutura 

dos conjuntos habitacionais do BNH (CAVALCANTI, 1999, p. 20). Na prática esses 

programas incentivaram a especulação imobiliária e a desigualdades social, favorecendo 

áreas já ocupadas das cidades e a implantação de novos bairros para população de renda 

média, que seriam valorizados pelos empreendimentos urbanos. Essa valorização 

urbana teve impactos na inserção dos conjuntos populares, pois, embora houvessem 

casos de projetos de ordenamento que procuraram manter a população próxima ao seu 

local de trabalho e ocupação inicial, o modelo de expansão empregado, na maioria dos 

casos ainda se voltava para a expansão periférica das cidades e a ocupação de áreas com 

menor impacto econômico. 

A atuação do BNH durou 22 anos, e passou por problemas econômicos, como 

aumento do índice de inadimplência, em função do aumento do custo de vida nas 

cidades. De todas as unidades financiadas, só 33,5% foram destinadas aos setores 

populares de menor renda, sendo um dos motivos as dificuldades das famílias com 

renda inferior a três salários em cumprir a contrapartida exigida. Com as dificuldades de 

baratear a produção de habitação, surgiram novos cortiços, favelas e loteamentos 

clandestinos, tanto nas periferias quanto nos centros das grandes cidades. Em 1986 o 

BNH foi extinto
18

 e sua agenda incorporada à Caixa Econômica Federal (CEF), que 

passou a ser responsável por todas as suas atividades. 

Esse período coincide com o fim do regime militar em 1985, e a retomada da 

corrida eleitoral para as bases federais e estaduais. Como consequência, e considerando 

a ampliação e fragmentação da política brasileira, o ímpeto de mudanças no novo 

regime acaba a mercê da obtenção de aliados políticos, e da aprovação da opinião 

pública, é ai reside a necessidade de extinguir medidas do regime anterior (MELO, 

                                                             
18Dos quase 4,5 milhões de unidades financiadas pelo BNH em 22 anos, cerca de 48,8% foi destinada aos setores de 

classe média de altos rendimentos, o que demonstra um certo fracasso em relação ao provimento de habitação 

popular. No novo governo foram criadas comissões para discussão do problema habitacional, e a geração de diversas 

propostas, a maioria delas voltadas para descentralização, prioridade social e criação de instrumentos de equilíbrio 
financeiro. “Em função da complexidade da questão, da forma de encaminhamento das discussões e dos diferentes 

interesses envolvidos, estava-se ainda longe de se alcançar consenso sobre pontos básicos da reforma, quando o 

governo decretou a extinção do Banco”. A incorporação do BNH a CEF não trouxe nenhuma solução para os 

problemas existentes, pelo contrário, demonstrava justamente a falta de propostas do governo para o setor 

habitacional, além do caráter político. Essa incorporação gerou um ônus para a cidade, pois as questões urbanas, e 

sobretudo a habitacional, se sujeitaram a uma instituição em que estes temas, embora importantes, eram tratados de 

forma setorial. Nesse contexto, mesmo com a criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano (MDU) em 1985, 

houve um agravamento dos problemas (AZEVEDO, 1988, p. 116-118). 
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1989, p. 41). Sobre esse período Azevedo (1995, p. 295) aponta que o setor habitacional 

se caracterizava pelo “baixo desempenho social, alto nível de inadimplência, baixa 

liquidez do sistema, movimentos de mutuários organizados nacionalmente e grande 

expectativa de que as novas autoridades pudessem resolver a crise do sistema sem a 

penalização dos mutuários”. 

Outro impacto causado pelas ações do BNH foi uma aceleração no esvaziamento 

das áreas mais antigas das cidades. O surgimento das novas centralidades fomentou a 

migração de boa parte dos comércios e serviços, das instituições públicas e da 

população abastada para bairros planejados, localizados em áreas nobres, com uma rede 

de infraestrutura viária e sanitária dimensionados para suportar um maior adensamento, 

loteamentos mais amplos e novas edificações. Esse período coincide com a implantação 

do Programa Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas (PCH)
19

, em 1973, que 

focava na recuperação da sustentabilidade econômica dos centros históricos e foi criado, 

justamente, pela crescente decadência socioeconômicas em que se encontravam essas 

áreas. Desde o início da atuação do PCH um dos seus objetivos era a ampla utilização 

do estoque construído e da infraestrutura existente das áreas antigas, mas com usos que 

favorecessem sua exploração turística. Só na década de 1980 ocorreram tentativas de se 

manter a população moradora dessas áreas, e incentivar a vinda de novos habitantes, o 

que gerou uma tentativa de se criar um programa habitacional específico para sítios 

históricos utilizando recursos do BNH. O ponto de partida desse programa foi a 

implantação de um Projeto Piloto em Olinda/PE, que facilitava o acesso da população a 

financiamento para melhorias das habitações, tanto no perímetro tombado da cidade 

quanto no entorno, onde se localizavam habitações de interesse social. O projeto piloto 

durou até a extinção do BNH, devido à impossibilidade de se realizar novos 

financiamentos. As diretrizes de atuação do PCH e o Projeto Piloto Olinda serão melhor 

explicados no item 4.2 desta tese. 

 

 

                                                             
19O PCH durou de 1973 a 1986 tendo atuado inicialmente apenas na região Nordeste, com diretrizes focadas na 

exploração turística, depois se expandiu para a região Sudeste, voltando-se para a especulação econômica e 

reabilitação das áreas históricas, e em seus últimos anos se expandiu para todo o território. Esse programa será 

melhor explorado no item 4.1 desta tese. 
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3.2 A política habitacional no Brasil a partir da década de 1990: uma visão mais 

ampla dos problemas urbanos. 

 

Santos (1999) destaca que nos governos posteriores ao regime militar, até o início 

dos anos 1990, não houve nenhuma tentativa de se retomar uma política habitacional. 

Só entre 1995 e 1998, o governo federal passou a estruturar um conjunto de ações 

pontuais voltadas para a habitação, cuja atuação o autor divide em três grandes grupos 

(SANTOS, 1999, p. 17-22):  

1. Estímulo a reurbanização de áreas habitacionais muito degradadas, normalmente 

ocupadas por população de menor renda, através da instalação e ampliação da 

infraestrutura dessas áreas e da construção de novas unidades, além da melhoria das 

habitações existentes, sendo as ações viabilizadas pela concessão de financiamento a 

fundo perdido ou subsidiado; 

2. Concessão de financiamentos a longo prazo para pessoa física, com renda mensal de 

até doze salários-mínimos, garantindo maios poder de escolha à população, que poderia 

melhorar, adquirir ou construir o imóvel; 

3.  Melhoria no desempenho do mercado habitacional, pela criação de programas 

específicos de desenvolvimento do setor, que poderiam realizar a reformulação da 

legislação e implementar ações de melhoria institucional e tecnológica.  

Os dois principais programas, lançados de forma isolada no início da década de 

1990, foram o Pró-Moradia e o Habitar-Brasil20, que possuíam um caráter 

assistencialista, concedendo financiamento aos estados e municípios com objetivo de 

melhorar as áreas habitacionais degradadas, e habitadas por populações de menor renda, 

sem exigir contrapartida dos moradores. A limitação de recursos gerou uma limitação 

da atuação dos programas, que acabou por se voltar mais para a melhoria das habitações 

existentes que para a construção de novas, o que influenciava de forma direta a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas. 

Ao receber o financiamento, o poder público local realiza então as melhorias 

nas comunidades escolhidas (geralmente caracterizadas por elevado grau de 

informalidade) e legaliza a situação das famílias beneficiadas. Na maioria dos 

                                                             
20Os dois programas são semelhantes quanto ao desenho e objetivos o que muda é a forma de financiamento, o 
Habitar-Brasil recebe recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e o Pró-Moradia com fundos do FGTS. Em 

ambos os estados e municípios deveriam apresentar projetos para liberação do financiamento, que seriam analisados 

levando-se em conta a disponibilidade de recursos, a qualidade técnica do projeto, sua relação custo-benefício, sua 

adequação aos objetivos dos programas, dentre outras variáveis (SANTOS, 1999, p. 23). 



54 
 

casos, o poder público local não exige qualquer tipo de contrapartida à 

população beneficiada, mesmo porque não há nada no desenho dos 

programas que o obrigue a cobrar pelas melhorias efetuadas. É importante 

notar, portanto, o caráter assistencialista desses programas, cujo público-alvo 

são áreas habitacionais degradadas, caracterizadas pela extrema pobreza de 

seus habitantes e que, justamente por isso, necessitam de ações emergenciais 

do poder público. A relativa escassez de recursos para esses programas, 

aliada à despreocupação quanto à recuperação dos custos, fazem que seu 

escopo seja necessariamente limitado. Essa conclusão é reforçada quando se 

nota que esses programas não visam principalmente a construção de novas 

unidades habitacionais (ainda que contemplem essa possibilidade em alguns 

casos), e sim à melhoria das unidades existentes. Assim, atua-se muito mais 

na redução do déficit habitacional qualitativo do que no quantitativo 

(concentrado, como vimos, na faixa de renda de até cinco salários-mínimos) 

(SANTOS, 1999, p. 23). 

Na prática, conforme ressalta Bonates (2009, p. 107) o estado de degradação em 

que se encontram vários centros históricos no Brasil foi resultado de um longo processo 

histórico de descentralização das atividades urbanas, com deslocamento das atividades 

residenciais, comerciais e administrativas para novos bairros. Essa migração foi 

diretamente influenciada pela política habitacional instituída pelo BNH, e pelos 

programas posteriores, que difundiu um modelo de inserção de conjuntos habitacionais 

na periferia dos antigos centros, ou nos limites das cidades, usando como justificativa a 

necessidade de espaços salubres e com moradias adequada. Assim, ao mesmo tempo 

que o programa contribuiu para expansão horizontal das áreas urbanas, afetou 

indiretamente e de forma negativa, as centros antigos.  

Os programas se focavam em resolver a questão habitacional, garantindo moradia 

para o maior número de pessoas, mas sem se preocupar em equiparar as diferentes áreas 

da cidade, garantindo que a população pudesse usufruir dos espaços de forma 

democrática, o que intensificou a segregação espacial já existente e a territorialidade. Os 

pobres, quase sempre, eram alocados em áreas afastadas, sem acesso a serviços ou 

espaços de lazer e convivência, dependentes do uso de transporte público, e do custo 

desse transporte, no deslocamento até os centros novos e antigos. A população abastada 

ocupava os novos bairros alocadas nas áreas de expansão urbana, criadas pela inserção 

de infraestrutura ou equipamentos que elevassem o seu valor imobiliário
21

, contando 

infraestrutura viária e espaços de estacionamento, espaços públicos de lazer, setores de 

comércio e serviço, que diminuíam a necessidade de deslocamento para outras áreas, e 

                                                             
21Ao longo de novas avenidas que interligam os extremos das cidades, ou de vias litorâneas cuja abertura faziam 

surgir novos bairros. A implantação de industrias e campi universitários, principalmente nas décadas de 1970 e 1980, 

também atuaram como dinamizadores da expansão urbana, com a criação de novos bairros nas proximidades, 

normalmente voltados para uma população abastada. 
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para os antigos centros. Pode-se considerar que a diretriz, advinda do urbanismo 

moderno, de diminuir a necessidade de deslocamento para aumentar o adensamento das 

cidades, funcionou, durante algum tempo, para a população que podia escolher onde 

morar, mas segregou, ao mesmo tempo, os moradores que não tinham essa opção, e os 

centros históricos que não se adequaram às novas necessidades da população. 

Maricato (2003) ressalta que mesmo antes das décadas de 1980/90, o mercado 

residencial tinha uma abrangência limitada, voltada para poucos. Não havia um 

mercado imobiliário privado voltado para trabalhadores de menor renda, que acabavam 

buscando a “favela” como forma de moradia. Acentuam-se, assim, os contrastes 

urbanos, onde o ambiente urbano construído, segundo os preceitos modernistas de 

construção e ocupação da cidade, organizados pelas leis de zoneamento e de 

parcelamento do solo, código de obras, entre outras, convive com a “cidade ilegal”, 

construída ás margens da lei, sem nenhum tipo de financiamento, localizados em 

terrenos públicos ou nas áreas desvalorizadas e rejeitadas pelo mercado imobiliário 

privado (MARICATO, 2003, p. 154). 

O Programa de Arrendamento Residencial (PAR), criado em 1999, implementado 

pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), foi o primeiro a incluir em suas 

estratégias a promoção de moradia nos centros urbanos, na tentativa de reocupação 

dessas áreas e diminuição da segregação espacial. Embora não fosse o foco principal de 

sua atuação, as diretrizes do programa expressavam a preocupação de se criar habitação 

em áreas de vazios urbanos
22

 e de ocupar edifícios antigos, o que favorecia a 

reabilitação de áreas históricas (BONATES, 2009, p. 105). O programa funcionava na 

forma de leasing, onde as habitações pertenciam a CEF, com a possibilidade de compra 

por parte dos moradores ao fim do contrato, sendo priorizada a melhoria dos imóveis, 

ao invés de novas construções. Sua atuação foi significativa para a política de habitação, 

mas na recuperação de áreas históricas os resultados foram insipientes e restritos às 

principais metrópoles nacionais. Mesmo assim o programa possui um caráter inovador, 

                                                             
22O Manual de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais (2008), ao se referir especificamente aos centros históricos e 

as problemáticas que se abatem sobre estas áreas, define que vazios urbanos “consistem em espaços abandonados ou 

subutilizados localizados dentro da malha urbana consolidada, em uma área caracterizada por grande diversidade de 
espaços edificados, que podem ser zonas industriais subutilizadas, armazéns e depósitos industriais desocupados, 

edifícios centrais abandonados ou corredores e pátios ferroviários desativados” (Ministério das Cidades, 2008, p. 

142), aproximando o termo do conceito de áreas abandonadas, ou descartadas, no processo de evolução urbana das 

cidades.  
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por abordar uma nova forma de política urbana, e por ter o arrendamento como 

principal fonte de acesso a moradia.  

Entre 1999 e meados de 2005, o programa financiou a construção de 177.150 

novas moradias em 1.223 novos conjuntos habitacionais, sendo, nesse 

universo, uma pequena parcela relativa à reabilitação de edifícios nas áreas 

centrais. [...] em relação à reabilitação de áreas centrais, foram financiadas 

1.425 unidades em 26 edifícios, localizados nas principais capitais brasileiras 

– São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, etc. – e também em 

Pelotas, [...]. Além dos empreendimentos discriminados, podem-se citar, 

ainda, aqueles que estão em processo de avaliação ou licitação como foi 

encontrado nas cidades de João Pessoa e Natal. Salienta-se que, em muitos 

casos, a reforma de edifícios pelo PAR está associada a uma política local, 

seja do governo estadual ou municipal, formando parcerias com o governo 

federal e visando uma reabilitação urbana nos sítios históricos (BONATES, 

2009, p. 107).  

No fim dos anos 1990, devido a influência da Carta de Lisboa (1995), o uso 

habitacional figurava como um dos temas centrais do debate sobre reabilitação urbana. 

Isso influenciou para que em 2000 a CEF iniciasse a implantação do Programa de 

Revitalização de Sítios Históricos (PRSH), e o Ministério da Cultura implementasse o 

Programa Monumenta
23

. O PRSH tinha como objetivo reabilitar vazios urbanos, 

localizados em áreas protegidas como patrimônio histórico, para uso habitacional, com 

a utilização de recursos do PAR, da lei de incentivo à cultura, e de parceria com 

governos internacionais (BONATES, 2009, p. 112). O Programa Monumenta visava 

subsidiar ações de recuperação de imóveis em áreas tombadas e a implementação de 

projetos urbanos, tendo como uma das premissas a gestão compartilhada dos projetos de 

recuperação de áreas históricas, ou seja, a ação conjunta entre as esferas de governo 

federal, estadual e municipal, com a participação da iniciativa privada e da população. 

Um dos diferenciais do Monumenta era possuir uma linha de crédito própria para 

habitação, onde os mutuários poderiam solicitar o financiamento facilitado para 

recuperação ou aquisição de imóveis para fins de moradia, mas que não alcançou grande 

adesão por parte da população. 

A necessidade de se criar um Sistema Nacional de Habitação, que integrasse todos 

os projetos de forma estruturada, levou à formulação do Projeto Moradia
24

, em 2000, 

                                                             
23O Programa recebeu o nome de Monumenta/BID em seu primeiro período de atuação, de 1999 a 2003, devido a 

participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A partir de 2003 se chamou apenas Monumenta, até sua 

finalização em 2009. Os aspectos gerais e as ações realizadas pelo programa serão explorados de forma detalhada no 
item 4.4 desta tese. 

24O Projeto Moradia foi formulado pelo Instituto Lula, desenvolvido entre 1999 e 2000, com a participação de 

diferentes segmentos da sociedade relacionados com a questão da moradia (movimentos populares, entidades 

empresariais e profissionais, universidades, centrais sindicais, etc.). Sua construção da formulação de uma estratégia 
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com três dimensões principais: gestão e controle social, projeto financeiro e urbano-

fundiário, além do envolvimento de todos os agentes responsáveis pela questão da 

habitação, seja público e privado. Sua política de subsídios previa a utilização de 

recursos não onerosos, provindos do Orçamento Geral da União e do FGTS, para 

viabilizar o crédito e o acesso à moradia, de forma digna, para a população de baixa 

renda. A aprovação do Estatuto das Cidades era uma das principais recomendações do 

projeto, pois suas medidas poderiam facilitar e baratear o acesso à terra, combatendo a 

especulação imobiliária e incentivando a função social da propriedade. Seus 

idealizadores tinham a noção de que o problema da habitação precisava de ações para 

além da construção de casas, era preciso intervir nas questões urbanas e fundiárias 

(BONDUKI, 2009, p. 83). 

De fato, com a aprovação do Estatuto das Cidades (EC), pela Lei nº 10.257 de 10 

de julho de 2001, as políticas de habitação vão se inserir num movimento geral, que 

englobam outras políticas setoriais, onde a União busca fortalecer seu papel de 

coordenação nas políticas públicas. Uma das diretrizes gerais do EC é a “simplificação 

da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com 

vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades 

habitacionais” (BRASIL, 2002, p. 21).  

O Estatuto das Cidades abarca uma série de instrumentos e medidas que visam a 

gestão e planejamento das cidades, tendo como objetivo principal a diminuição da 

desigualdade social. Ao determinar que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes 

devem possuir um Plano Diretor, cuja elaboração deve contar com a efetiva participação 

popular, fica clara a intenção de tornar as áreas urbanas aptas a suportar o adensamento 

da população e ao mesmo tempo tentar frear a especulação imobiliária, visando a 

geração de espaços mais democráticos. Os instrumentos do EC procuram despertar, na 

medida do possível, o sentimento de pertencimento por parte dos habitantes, para que 

estes apreendam a cidade enquanto um bem comum, que precisa ser usufruído por toda 

a população. Além disso, o EC busca implementar a gestão participativa nas cidades, 

pensando na melhoria da moradia e da qualidade de vida das pessoa, para que estas se 

sintam como uma parte integrante e atuante nas decisões urbanas.  

                                                                                                                                                                                   
para tentar equacionar o problema habitacional, melhorando as condições de moradia, num prazo de quinze anos 

(BONDUKI, 2009, p. 71).  
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No esteio de melhorar a qualidade de vida nas cidades foi criado, em 2003 durante 

o governo Lula, o Ministério das Cidades, como uma estratégia de planejamento e 

gestão dos territórios e das áreas urbana. O novo ministério implementou algumas ações 

importantes na área da habitação, como a aprovação do Programa Nacional de 

Habitação (PNH), e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) 

(GONÇALVES, 2009, p. 47).  

É interessante destacar a atuação do SNHIS, criado em 2005 e viabilizado pelo 

Fundo Nacional de Habitação. Seu principal intuito era a implementação de políticas e 

programas de promoção ao acesso a moradia digna para a população de menor renda, 

prevendo não só a construção de novas unidades habitacionais, mas a locação ou 

aquisição, conclusão, melhoria e/ou reforma de edificações já existentes, além da 

regularização fundiária e urbanística, construção de equipamentos comunitários, 

implantação de saneamento básico e infraestrutura, para garantir o aspecto de 

habitabilidade aos moradores (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, p. 5). Vê-se que, 

normalmente, quando o termo “moradia digna” é mencionado nos programas, estes 

apresentam uma extensão de ações para além da construção de novos conjuntos de 

casas. No caso do SNHIS, cujo foco é a habitação de interesse social, a preocupação em 

ocupar as áreas construídas consolidadas não se foca em diminuir o número de imóveis 

vazios, mas em garantir o uso dos espaços urbanos de forma coerente e socialmente 

mista. 

Um dos programas implementados pelo SNHIS foi o Programa de Reabilitação de 

Áreas Urbanas Centrais (PRAUC)
25

, em 2003, cuja premissa era reverter o processo de 

esvaziamento e degradação das áreas centrais, estimulando a utilização de vazios 

urbanos, e, ao mesmo tempo, promovendo o repovoamento dessas áreas por todos os 

grupos sociais. As ações eram definidas através da elaboração de um Plano de 

Reabilitação, definido pelos agentes da administração pública e com a participação 

popular. Além de agenciar linhas de financiamento para moradia nas áreas centrais, o 

programa tentou viabilizar a disponibilização de imóveis sem uso, ou subutilizados, 

pertencentes à União, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e à Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA). Os imóveis passariam por avaliações e estudos ficados na 

                                                             
25Coordenado pelo Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Programas Urbanos, tendo como seus 

principais parceiros os Ministérios da Cultura, do Planejamento, do Turismo e as demais secretarias do Ministério das 

Cidades. Esse Programa se apoiava na utilização de instrumentos do Estatuto da Cidade e na articulação entre os 

diversos agentes públicos e privados envolvidos nas ações de urbanização nessas áreas (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2005, p.75). 
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reforma e transformação destes em unidades residenciais, o que poderia ser feito pelas 

prefeituras, pelas COHAB, ou por outros agentes promotores de habitação, sobretudo os 

integrantes dos programas PAR e Crédito Associativo. Ao adquirir os imóveis, os 

agentes públicos atenderiam, de uma só vez, aos dois grandes objetivos do programa: a 

reabilitação das áreas centrais, através da promoção do uso habitacional e do 

financiamento público, e a diminuição do estoque construído subutilizado
26

 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005, p.22). 

A Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais por meio da recuperação do esto-

que imobiliário subutilizado promove o uso e a ocupação democrática e 

sustentável dos centros urbanos, propiciando o acesso à habitação com a 

permanência e a atração de população de diversas classes sociais, 

principalmente as de baixa renda; além do estímulo à diversidade funcional 

recuperando atividades econômicas e buscando a complementariedade de 

funções e da preservação do patrimônio cultural e ambiental. Esses objetivos 

são parte integrante de uma nova política urbana baseada nos princípios e 

instrumentos do Estatuto da Cidade. O incremento do uso da infra-estrutura 

urbana já disponível por meio da ampliação da oferta de moradia reduz os 

investimentos públicos e promove a melhoria das áreas centrais, contribuindo 

para reverter os processos de esvaziamento e degradação. E mais, amplia o 

acesso da população à cidade, garantindo que uma parcela cada vez 

maior desta possa usufruir das áreas melhores equipadas e estruturadas. 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005, p.18). [Grifo nosso] 

É possível remeter essa intenção de dinamizar e diversificar os usos em áreas 

antigas, buscando uma ocupação democrática desses espaços, no que cerne o que 

Certeau (1998) abordou como essencial para a existência de um lugar habitado: é 

preciso que exista familiaridade entre a cidade e seus cidadãos, para que esta seja 

inserida em seu cotidiano. A marginalização dos lugares só pode ser evitada quando 

estes se tornam espaços vividos, entendidos e questionados, cultivando o que Lefebvre 

(2001) conceituou como o direito à cidade, conforme reflexão realizada no item 2.1 

desta tese. 

O PRAUC continua em vigência, com o objetivo de tentar reverter o modelo de 

urbanização, replicado até hoje, que se baseia na contínua expansão das fronteiras das 

cidades, pela implementação de ações setoriais, envolvendo de forma integrada 

instituições públicas e privadas, que possam promover e sustentar a diversidade 

funcional e social dos centros históricos, sua identidade cultural e sua vitalidade 

                                                             
26Em 31 de maio de 2007, foi sancionada a Lei nº 11.481, que modificou a legislação referente ao patrimônio da 

União, retirando os principais entraves jurídicos e simplificando os processos de entrega de títulos e a criação de 

instrumentos para a alienação e transferência de imóveis públicos ociosos para fins de habitação social (BRASIL, 

2007). 
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econômica. A aplicação dos instrumentos previstos no Estatuto das Cidades
27

 – como a 

outorga onerosa, a transferência do direito de construir, a operação urbana consorciada, 

o direito de preempção e o consórcio imobiliário, além da criação de Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS) –, tem sido um dos principais mecanismos do programa para 

conter a especulação imobiliária nas áreas históricas e seu entorno, na tentativa de 

garantir a diversidade social (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005, p.75; 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2017).  

Com o objetivo de implantar grandes obras de infraestrutura e melhorias urbanas, 

sobretudo em áreas de assentamentos precários, o governo lançou, em 2007, o Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC). Dentre as estratégias do novo programa, e como 

um dos componentes centrais do PNH, em 2009 foi criado o Plano Nacional de 

Habitação (PlanHab), com o objetivo principal de “garantir o direito à moradia digna”, 

conceito que parece se aproximar mais do de habitar, já exposto anteriormente, por 

tentar propiciar aos moradores condições de habitabilidade e a democratização dos 

espaços da cidade, para se enraizarem enquanto cidadãos. Inês Magalhães, secretária de 

habitação no período, justifica a criação desse novo mecanismo: 

Historicamente, a falta de alternativas habitacionais, gerada por fatores como 

o intenso processo de urbanização, baixa renda das famílias, apropriação 

especulativa de terra urbanizada e inadequação das políticas de habitação, 

levou um contingente significativo da população a viver em assentamentos 

precários. O déficit habitacional, acumulado ao longo de décadas e a 

demanda habitacional futura representam um desafio de cerca de 31 milhões 

de novos atendimentos habitacionais até 2023. Diante da complexidade e da 

escala dos desafios postos nesse setor, é preciso garantir a continuidade dos 

recursos e dos principais programas habitacionais. Programas de urbanização 

de assentamentos precários e de produção habitacional demandam modelos 

mais efetivos e sustentáveis de recursos e subsídios para as famílias de baixa 

renda (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009, p. 5). 

O PlanHab foi originalmente previsto na Lei 11.124/2005, formulado como uma 

estratégia de longo prazo para minimizar as necessidades habitacionais do país, 

direcionando os recursos existentes e a serem captados, e oferecendo uma estratégia nos 

quatro eixos estruturadores da política habitacional: “modelo de financiamento e 

subsídio; política urbana e fundiária; arranjos institucionais e cadeia produtiva da 

construção civil” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009, p. 9).  

                                                             
27Sobre os instrumentos implementados pelo Estatuto das Cidades e suas especificidades ver: CARVALHO, Celso 
Santos; ROSSBACH, Anaclaudia (org.). O Estatuto da Cidade: comentado. São Paulo: Ministério das 

Cidades/Aliança das Cidades, 2010. Disponível em 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/PlanelamentoUrbano/EstatutoComentado_Portu

gues.pdf
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Moura e Ferreira (2014, p. 67) explicam que para elaboração do parecer final de 

atuação com os objetivos e metas traçados para o PlanHab, foram realizadas diversas 

atividades nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Foz do Iguaçu, Salvador, 

Rio de Janeiro, Brasília e Belém, visando apresentar a proposta e coletar contribuições, 

considerando toda, ou a maior parte, da realidade urbana do Brasil, em toda sua 

diversidade, e vencer a problemática da falta de habitação com a participação da 

sociedade em geral. 

Sua atuação abrange áreas urbanas e rurais
28

, visando a implementação de 

projetos de habitação de interesse social, possuindo propostas voltadas para os centros 

históricos, como linhas programáticas de aquisição de imóveis para fins de habitação. 

Nas áreas antigas a recuperação de edifícios de interesse histórico para fins 

habitacionais poderiam contar, além dos subsídios disponíveis, com recursos oriundos 

do Ministério da Cultura, estratégia que visa preservar a função residencial nestas áreas, 

dentro da estratégia de diversificação dos usos.  

Para uma maior eficiência nas ações, o PlanHab criou quatro eixos estratégicos. O 

primeiro eixo, “Financiamento e subsídio”, objetivava criar um novo modelo de 

financiamento e subsídios, que garantisse recursos para a urbanização de assentamentos 

precários e para a larga produção de novas unidades, com foco nas faixas de baixa 

renda, onde se concentram as necessidades habitacionais. O segundo eixo, “Arranjos 

Institucionais”, intencionava o funcionamento do SNHIS e a descentralização da 

política habitacional, com a participação e o controle social, além da articulação 

intergovernamental e intersetorial. O terceiro eixo, “Estratégias urbanas e fundiárias”, 

buscava a regularização dos assentamentos informais, visando manter o local de 

habitação dos moradores de baixa renda, e o garantir acesso à terra urbanizada, 

legalizada e bem localizada, pelo provimento de Habitação de Interesse Social (HIS) 

(unidades prontas ou lotes). Por fim, o quarto eixo, “Cadeia Produtiva da Construção 

Civil”, tinha por objetivo ampliar a produção e estimular a modernização dos setores 

                                                             
28As cidades beneficiadas pelo programa foram divididas em categorias: “A”- Regiões Metropolitanas de São Paulo e 

Rio de Janeiro; “B”- Regiões metropolitanas e principais aglomerações e capitais do Centro-Sul; “C”- Regiões 

metropolitanas e principais aglomerações e capitais prósperas do Norte e Nordeste; “D”- Aglomerados e centros 
regionais do Centro-Sul; “E”- Aglomerados e centros regionais do Norte e Nordeste; “F”- Centros urbanos em 

espaços rurais prósperos; “G”- Centros urbanos em espaços rurais consolidados, com algum grau de dinamismo; “H”- 

Centros urbanos em espaços rurais com elevada desigualdade e pobreza; “I”- Pequenas cidades em espaços rurais 

prósperos; “J”- Pequenas cidades em espaços rurais consolidados, mas de frágil dinamismo recente; “L”- Pequenas 
cidades em espaços rurais de pouca densidade econômica (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009, p.15). 
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voltados para a construção de HIS, e à habitação do mercado popular, buscando 

aumentar a qualidade das unidades, diminuindo o custo, e garantindo ganhos de escala e 

agilidade (Ministério das Cidades, 2009, p. 84-138).  

É possível perceber que existe uma preocupação qualitativa em relação as áreas de 

moradia, tanto no que tange a equipar os assentamentos com infraestrutura urbana, 

quanto à intenção de manter os moradores nas áreas onde já residem, regularizando os 

assentamentos. É possível que também exista uma intenção econômica, pois a 

existência de assentamentos informais pode agir diretamente na desvalorização dos 

bairros onde se inserem, e sua regularização poderia inibir essa desvalorização, além de 

manter a população próxima ao seu local de trabalho e consumo, mas é perceptível que 

os eixos apresentados formulam uma solução que considera o direito à cidade para os 

cidadãos, o respeito às relações sociais enraizadas, e as trocas sociais que podem surgir 

com o reconhecimento dos espaços ocupados enquanto espaços da cidade, através da 

requalificação, e de seus habitantes como indivíduos sociais. 

Para tentar atender a diversidade de usuários que necessitam de habitação nas 

cidades, desde casais sem filhos até famílias mais numerosas, e considerando a 

disponibilidade de área e o adensamento construtivo, o programa analisou diferentes 

tipologias habitacionais avaliadas como popular, com estimativas de custos elaborada 

com base nos dados da CEF. As simulações adotaram seis produtos habitacionais para 

lotes urbanos e dois para as áreas rurais (Quadro 01), sendo adotados, para alguns casos, 

a concessão de moradia pronta ou do lote urbanizado com cesta de serviços, e em 

outros, apenas a cesta de serviços, considerando a estimativa de seus custos em todos os 

estados da federação. 

Quadro 01 - Produtos habitacionais adotados pelo PlanHab. 

Á
R

E
A

 U
R

B
A

N
A

 

Unidade pronta em 

ÁREA CONSOLIDADA 

(Tipo apartamento) 

Adequada para regiões urbanas mais adensadas e com escassa 

disponibilidade de terra – localizado em área urbana 

consolidada. 

Unidade pronta 

(Tipo apartamento) 

Adequada para regiões urbanas mais adensadas e com escassa 

disponibilidade de terra. Área útil: 45,82 m
2
. A estimativa de preço 

foi feita considerando a produção privada, mas não exclui a de 

mutirão ou a de auto-gestão. 

Unidade pronta 

(Tipo casa térrea) 

Adequada para centros urbanos e pequenas cidades em espaços 

rurais, com maior disponibilidade de terra. Área construída: 40,65 m
2
 

Lote de 125 m2 + cesta de 

materiais para construção 

de unidade de 32 m
2
 

Adequado para regiões com maior disponibilidade de terra e frentes 

de expansão. Representa uma solução mais acessível em termos 

financeiros e que possibilita a produção de unidades maiores. Inclui 

custos de assessoria técnica. 

Lote urbanizado Adequado para regiões de maior disponibilidade de terra. Lote 
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situado em área urbanizada, dotado de infraestrutura, representa uma 

solução mais acessível em termos financeiros – área de 125 m
2
. 

Cesta de materiais Adequado para famílias que já dispõem de lotes ou mesmo de 

unidades construídas, mas que precisam ser acabadas, ampliadas ou 

melhoradas. Precificação para área construída de 32 m
2
 e inclusão de 

custos de assessoria técnica. 

Á
R

E
A

 R
U

R
A

L
 Cesta de materiais 

(Sem mão-de-obra) 

As famílias rurais, em geral, necessitam apenas de cesta de material 

por já disporem de lotes ou de unidades construídas, mas que 

precisam ser acabadas, ampliadas ou melhoradas. Precificação para 

área construída de 45,6 m
2
 e inclusão de custos de assessoria técnica. 

Cesta de materiais 

(Com mão-de-obra 

contratada) 

Este produto assemelha-se ao produto anterior (área construída de 

45,6 m
2
, inclusão de custos de assessoria técnica), diferenciando 

somente pela utilização de mão-de-obra contratada. 

Fonte: Ministério das Cidades, 2009, p. 170. 

Embora as diretrizes urbanas se foquem na melhoria da habitabilidade, os 

subsídios materiais demonstram uma preocupação maior com a economia que com a 

qualidade de vida. A padronização das áreas das unidades, e dos lotes, parece não levar 

em consideração os tipos de famílias, a quantidade de membros e a necessidade de 

futuras expansões, o que pode fazer com que surjam soluções espontâneas de 

ampliação, e no futuro esses assentamentos planejados para garantir a “moradia digna” 

para a população se tornem saturados e, nos casos dos assentamentos irregulares 

urbanizados, sejam novamente marginalizados.  

As metas de atuação do PlanHab foram divididas em três etapas, que deveriam ser 

implantadas no período de atuação do plano. A primeira delas, o período de transição e 

implementação, foi executada entre os anos de 2009 a 2011; a segunda fase, de 

consolidação, entre os anos de 2012 a 2015; e a terceira, o período de conquistas e 

resultados, teve início em 2016 e com previsão de se estender até 2023.  

Uma das ações que o plano propunha para cumprimento das metas era a 

promoção de unidades habitacionais em áreas urbanas centrais, cujo objetivo focava em 

“viabilizar a promoção pública e privada de moradias em áreas urbanas centrais, 

principalmente para os Grupos de Atendimento 2 e 3, de modo a repovoar bairros com 

grande quantidade de imóveis ociosos, equilibrar a convivência entre atividades 

residenciais e não residenciais” (Ministério das Cidades, 2009, p. 153). O primeiro 

ponto que chama a atenção é a especificação dos grupos atendidos, com renda 

intermediária. Tal escolha é justificada pelo programa em função dos “altos custos dos 

imóveis localizados em áreas consolidadas”. Porém, pode-se considerar que a escolha 

de moradores com uma faixa de renda intermediária poderia facilitar a implantação de 

equipamentos de lazer e consumo que, além de atender aos moradores, pudessem 
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impulsionar a exploração turística dessas áreas históricas. Os objetivos desta ação 

também buscavam reduzir as distâncias e o tempos de deslocamentos e aproveitar os 

locais com mais ofertas de trabalho, emprego, comércio, serviços, equipamentos e 

infraestrutura urbana.  

As áreas urbanas centrais, definidas no plano diretor, são de dois tipos: 

Centros Históricos. Porções urbanas mais antigas que deram origem à cidade, 

com características urbanas, arquitetônicas e paisagísticas especiais marcadas 

pela concentração de legados históricos inseridos nos traçados viários e 

patrimônios de interesse histórico e cultural representativos da memória 

social. Áreas urbanas consolidadas. Porções urbanas que compreendem um 

bairro ou um conjunto de bairros com alta densidade construída e 

urbanização consolidada, articulados ou não ao núcleo original da cidade, 

com forte concentração de atividades comerciais e serviços públicos e 

privados, dotados de infraestrutura e equipamentos, polarizando a oferta de 

trabalho e empregos na cidade (Ministério das Cidades, 2009, p. 153). 

A importância desta ação provinha do reconhecimento de que os centros 

históricos abrigam uma diversidade de atividades, econômicas e sociais, com 

importância local e regional. Possuem grande vitalidade, são dotadas de acessibilidade, 

pois, comumente, o sistema viário e de transporte coletivo convergem para os centros 

das cidades. Além disso, os edifícios, sobretudo os abandonados, podem ser reciclados 

ou reabilitados para fins de moradia, o que contribui com a salvaguarda do patrimônio. 

Vale ressaltar que a recomendação do PlanHab visa a instalação de usos mistos nessas 

edificações, com térreos e sobrelojas comerciais ou de serviço, visando a 

sustentabilidade da área, o que, mais uma vez, representa uma tentativa de se criar um 

habitat de qualidade, e não apenas suprir um contingente de moradia. 

Junto com a implantação do PlanHab em 2009, foi criado o Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV), com a intenção de direcionar os investimentos no âmbito 

habitacional e a meta de garantir o acesso a um milhão de moradias. Este programa é 

atualmente a principal estratégia do governo federal para erradicar o déficit 

habitacional, e tentar dinamizar a economia através do setor de construção civil e do 

mercado imobiliário. O PMCMV foi regularizado pela Lei nº 11.977/2009, em sua fase 

1, que durou até 2012, e posteriormente alterada pela Lei nº 12.424/2011, em sua fase 2, 

tendo ambas como finalidade principal “criar mecanismos de incentivo à produção e 

aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e 

produção ou reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 

4.650,00” (PNHR) (BRASIL, 2011, p. 1). Na mesma época, também na esfera do PAC, 
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foi implementado o PAC das Cidades Históricas
29

, com o objetivo de atuar na 

recuperação e no desenvolvimento econômico, social e cultural das áreas históricas, 

fomentando as atividades culturais, o uso dos edifícios, a promoção da HIS e a 

ampliação do financiamento de imóveis privados (IPHAN, 2009a, p. 21-23). 

Desde o texto inicial o PMCMV definiu os beneficiários pelas faixas de renda, e 

priorizou o atendimento aos candidatos que residissem ou trabalhassem à mais tempo 

no município, e as ocupações irregulares em áreas de risco
30

. O MCMV 2 acrescenta 

uma preocupação maior com a inclusão social, que deve ser garantida pela adequação 

dos projetos aos diversos tipos de usuários, respeitando os aspectos urbanos e 

ambientais das áreas onde se inserem. 

Percebe-se ai uma intenção em garantir a democratização do acesso à terra e a 

melhoria das condições de habitabilidade, inclusive para pessoas com deficiência
31

. 

Uma das premissas previstas para alcançar esse objetivo é a aplicação dos mecanismos 

constantes do Estatuto das Cidades, seja de desoneração tributária para implantação de 

HIS ou de garantia de acesso à terra, buscando diminuir o contingente de áreas ociosas e 

garantir a função social da propriedade.  

A preocupação com a sustentabilidade dos projetos é verificada na lei que rege o 

programa, ao indicar que nas edificações multifamiliares com fins de habitação, seja 

uma nova construção ou a requalificação de imóveis urbanos, sejam admitidas unidades 

para realização de atividades comerciais e serviços, necessários para manutenção da 

moradia, e que o valor gerado com a exploração dessas unidades seja destinado 

                                                             
29Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas – PAC Cidades Históricas, que teve sua primeira 

fase implementada em 2009 e a segunda em 2013,envolvendo os Ministérios da Cultura, das Cidades, da Educação e 
do Turismo, além de agências como BNDES e Caixa Econômica Federal (IPHAN, 2009a, p. 5). As diretrizes e 

características do PAC-CH serão melhor exploradas no item 4.5 desta tese. 

30“Art. 3º Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão ser observados os seguintes requisitos: I - 

comprovação de que o interessado integra família com renda mensal de até R$ 4.650,00; II - faixas de renda definidas 
pelo Poder Executivo federal para cada uma das modalidades de operações; III - prioridade de atendimento às 

famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; IV - prioridade de atendimento 

às famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; V - prioridade de atendimento às famílias de que façam 

parte pessoas com deficiência” (BRASIL, 2011, p. 2). 

31“Art. 73. Serão assegurados no PMCMV: I - condições de acessibilidade a todas as áreas públicas e de uso comum; 

II - disponibilidade de unidades adaptáveis ao uso por pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e idosos, de 

acordo com a demanda; III - condições de sustentabilidade das construções; IV - uso de novas tecnologias 

construtivas. Parágrafo único. Na ausência de legislação municipal ou estadual acerca de condições de acessibilidade 
que estabeleça regra específica, será assegurado que, do total de unidades habitacionais construídas no âmbito do 

PMCMV em cada Município, no mínimo, 3% (três por cento) sejam adaptadas ao uso por pessoas com deficiência”. 

(NR) (BRASIL, 2009/2011, p. 8). 
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integralmente ao custeio dos condomínios (BRASIL, 2011, p. 9). Também foi prevista a 

doação de terrenos públicos da União, estados e municípios, localizados em áreas 

urbanas consolidadas, para implantação de empreendimentos vinculados ao PMCMV 

(BRASIL, 2009, p. 2), medidas que podem garantir a reinserção de usos diversos em 

áreas degradadas, auxiliando na sua reabilitação. 

As atividades previstas no PMCMV 1 se restringiam à etapa inicial do processo, 

com elaboração e execução dos projetos, respeitando os parâmetros ambientais e 

urbanos dos locais atendidos, seleção dos beneficiários e entrega das unidades. Mas para 

o PMCMV 2 os governos federal, estados e municípios se tornaram responsáveis pela 

execução de trabalhos técnicos e sociais pós-ocupação nos empreendimentos 

implantados (BRASIL, 2011, p. 2). 

O PMCMV era composto por dois subprogramas, sendo um deles o Programa 

Nacional de Habitação Urbana (PNHU), cuja regulamentação e a gestão pertencem aos 

Ministérios da Fazenda e das Cidades, e tem como objetivo promover a produção ou 

aquisição de novas unidades habitacionais, ou a requalificação de imóveis existentes em 

áreas consolidadas, com recursos disponíveis na forma de financiamento habitacional 

para pessoa física, recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo 

de Desenvolvimento Social (FDS) (BRASIL, 2009, p. 3). O outro subprograma é o 

Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR)
32

, cujo objetivo é financiar a produção 

ou reforma de imóveis na área rural, visando garantir ao cidadão a posse da terra, 

diferente da atuação do PlanHab que, para a zona rural, previa apenas a cessão de 

material de construção e mão-de-obra. 

No que tange a inserção de HIS
33

 no espaço urbano através do PMCMV, os 

projetos de regularização fundiária devem considerar “as características da ocupação e 

da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de 
                                                             
32O objetivo do PNHR é financiar a produção ou reforma de imóveis para agricultores e familiares de trabalhadores 

rurais, subsidiados por operações de repasse de recursos do orçamento geral da União, ou de financiamento 

habitacional com recursos do FGTS. A escolha dos beneficiários é feita, exclusivamente, respeitando-se o limite de 
renda para o PMCMV e as faixas de renda definidas pelo governo federal (BRASIL, 2011, p. 3).

 

33“Art. 5º-A. Para a implantação de empreendimentos no âmbito do PNHU, deverão ser observados: I - localização do 

terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda aos requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo 
federal, observado o respectivo plano diretor, quando existente; II - adequação ambiental do projeto; III - 

infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e solução de esgotamento sanitário e de drenagem 

de águas pluviais e permita ligações domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica; e IV - a existência ou 

compromisso do poder público local de instalação ou de ampliação dos equipamentos e serviços relacionados a 
educação, saúde, lazer e transporte público” (BRASIL, 2009 / 2011, p. 8). 
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identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público” (BRASIL, 

2009, p. 8). Essa regularização pode, inclusive, ocorrer em áreas de preservação 

ambiental ou em áreas urbanas consolidadas, caso já exista uma ocupação irregular, 

desde que se comprove que isso implicará na melhoria das condições ambientais da 

área.  

É essencial se conhecer a situação de toda a área a ser regularizada, e das não 

passíveis de regularização devido ao grau de degradação, e buscar soluções pertinente, 

que garantam a melhoria das condições de sustentabilidade ambiental e urbana, ou a 

efetiva “comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela 

regularização proposta” (BRASIL, 2009, p. 9). 

Bonduki (2009, p. 8-9), levanta questões importantes quanto ao PMCMV, 

considerando-o como uma estratégia do governo federal para “dotar o país de uma 

política abrangente e estruturada que equacione o dramático problema habitacional 

brasileiro”. Um dos pontos chaves do programa foi o entendimento de que o problema 

da moradia não se resumia à soluções quantitativas, da construção e distribuição de 

casas em qualquer lugar e sob qualquer condições, era necessário confrontar as questões 

urbanas e fundiárias que envolvem o processo, procurando garantir o acesso à cidade, 

enquanto espaço democrático, e facilitar o acesso à terra para todas as faixas de renda.  

Ao comparar com as ações do PlanHab, o autor menciona que o PMCMV 

estendeu a faixa de renda dos mutuários visando suprir um déficit habitacional de 

mercado e de HIS, atraindo o setor imobiliário privado, e suscitando riscos reduzidos, e 

tentando combater a crise econômica da construção. Alerta, entretanto, quanto aos 

efeitos colaterais, como a elevação no preço da terra nas áreas reurbanizadas, e a 

necessidade de estratégias econômicas diferenciadas para as áreas centrais e 

consolidadas, que ao mesmo tempo sofrem com a falta de moradia e a especulação de 

mercado. O PlanHab estabelece a prioridade de acesso aos recursos para os municípios 

que adotassem medida para diminuir o estoque de imóveis ociosos e subutilizados, a 

exemplo dos impostos progressivos, proposta que o PMCMV introduziu, em parte, ao 

estipular atendimento prioritário para os municípios que, além de combater a 

especulação imobiliária, utilizando os instrumentos do Estatuto das Cidades, doarem 

terrenos públicos localizados em área urbana consolidada para fins de moradia 

(BONDUKI, 2009, p. 14). 
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Quanto a relação com o tecido urbanos, Rolnik (2015a, p.127) discute as escolhas 

locacionais das moradias inseridas. Ela afirma que o PMCMV inseriu a questão da 

habitação em uma posição de destaque na agenda do governo federal, sobretudo pela 

quantidade de subsídios, mas, avaliando os iniciativas para a faixa 1, “o padrão de 

inserção urbana de seus empreendimentos reafirma a predominância de um modelo de 

urbanização excludente e precário na maior parte das cidades do país, especialmente nas 

principais regiões metropolitanas”. Segundo a autora, embora o PMCMV priorize os 

municípios que adotarem os mecanismos do Estatuto das Cidades em seus Planos 

Diretores, na prática isso não tem acontecido. Alguns instrumentos de gestão urbana, 

como imposto progressivo aplicado a imóveis ociosos, direito ao usucapião, cessão de 

uso para fins de moradia, etc., que tentam garantir a função social da propriedade, não 

são citados na maioria dos Planos Diretores dentre os cerca de dois mil elaborados após 

o lançamento do programa, e nem nos anteriores a este. Partindo do estudo das ações do 

PMCMV nas cidades de São Paulo e Campinas, o LabCidade – FAU/USP chegou a 

algumas conclusões acerca dos assentamentos: 

Nossa hipótese é a de que, embora seja inovador na concessão de um volume 

significativo de subsídios para o atendimento das necessidades habitacionais 

dos setores de renda mais baixa da população e na ampliação e barateamento 

do crédito para a compra de imóveis por setores de renda intermediária, o 

programa não levou em conta a dimensão territorial como um aspecto 

relevante de uma política habitacional orientada para a universalização do 

acesso à moradia em condições adequadas, tendo negligenciado o 

enfrentamento do problema da segregação socioespacial em função da renda 

nas cidades brasileiras. Pelo contrário, verificou-se que a sistemática do 

programa, atribuindo um protagonismo na concepção das operações às 

construtoras privadas, que geralmente se incumbem da elaboração de projetos 

e da escolha de terrenos, incentivou a proliferação de grandes conjuntos 

em lugares onde o custo da terra é o mais baixo possível – uma condição 

fundamental para a rentabilidade das operações –, reiterando um padrão 

histórico de ocupação do território onde o assentamento da população 

pobre é feito prioritariamente em periferias precárias e mal equipadas.  

Embora tenha-se constatado que o PMCMV venha exercendo um papel ativo 

na reprodução da segregação em função da renda e na reafirmação da 

periferia como lugar dos pobres nas cidades brasileiras, identificaram-se 

mudanças importantes no que é essa periferia e no papel desempenhado pelas 

políticas públicas de habitação em sua expansão nos dias de hoje. A periferia 

das cidades estudadas passou por um processo de urbanização cumulativo, o 

que atenuou sua precariedade em comparação com contextos anteriores. 

Além disso, essas cidades têm hoje uma estrutura mais multipolar do que 

tinham há décadas, o que altera as condições de inserção urbana de áreas que, 

embora ainda sejam periféricas, não estão sujeitos ao mesmo nível de 

isolamento de um passado não muito distante. Diferentemente do que 

ocorria em experiências anteriores como a do BNH, os empreendimentos 

do PMCMV vêm sendo implantados em áreas periféricas, porém 

contíguas à malha urbana pré-existente, não exercendo a mesma pressão 

no sentido da abertura de novos focos de urbanização em áreas rurais. 

Embora o PMCMV reforce o padrão periférico da moradia dos segmentos de 

baixa renda, as desigualdades socioespaciais nas cidades de hoje e a expansão 
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de suas periferias não são as mesmas das décadas de crescimento urbano 

explosivo da segunda metade do século XX (ROLNIK et. al., 2015a, p. 128-

129). [Grifo nosso] 

 

O que se percebe, então, é que, embora ainda se mantenha um padrão de 

construção de moradias populares nas áreas periféricas e pouco rentáveis para a 

especulação imobiliária, os novos programas, e principalmente o PMCMV, tem tentado 

garantir a execução de projetos que apresentem uma visão global do que seria a 

habitação adequada, mais próxima do conceito de habitabilidade. 

Como aponta Rolnik (et. al., 2015a, p. 148-149), as políticas habitacionais têm 

desempenhado, historicamente, um papel preponderante na consolidação, e reprodução, 

de padrões de urbanização nas regiões metropolitanas, e mesmo tentando combater a 

segregação socioespacial, na prática, elas tem contribuído para que esta se mantenha. 

Assim, a construção de conjuntos habitacionais em áreas sem valor de mercado, que 

tem sido a forma de provisão habitacional predominante no país há décadas, contribuiu 

sobremaneira para impulsionar a segregação urbana, estabelecendo uma divisão 

territorial entre ricos e pobres. 

Sobre esse padrão de atuação repetitivo, que demonstra uma preferência pela 

construção de novos conjuntos habitacionais, Bonates (2009) ressalta que o déficit 

habitacional do país
34

, contrasta com a situação de abandono em que se encontra o 

estoque construído de muitas cidades brasileiras, situação que continua atua quase dez 

anos depois. Isso demonstra um desacerto entre o financiamento público de novas 

habitações e a subutilização de milhões de edificações fechadas. “Todo esse quadro é, 

em grande parte, fruto de uma política habitacional voltada para a construção de novas 

moradias e de uma política de preservação focada no tombamento de monumentos” 

(BONATES, 2009, p. 107). Para além da preservação histórica, retomando o conceito 

habitar enquanto espaço identitário, as áreas antigas se configuram como espaços 

consolidados de trocas sociais, que se inserem no cotidiano dos moradores, e estariam 

muito mais próximas de suprir as condições de habitabilidade que áreas mais recentes.  

                                                             
34Estimado atualmente em mais de seis milhões de unidades habitacionais. Fonte: Dado estatístico sobre o Déficit 
Habitacional Brasileiro segundo a Fundação João Pinheiro em parceria com o Ministério das Cidades, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a partir 

de dados da Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE, 2014. Disponível em 

http://www.cbicdados.com.br/menu/deficit-habitacional/deficit-habitacional-no-brasil. 
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O PMCMV não possui um histórico de atuação em áreas históricas. Atualmente 

dois projetos com financiamento pelo programa, vem sendo desenvolvido no Bairro do 

Varadouro, em João Pessoa/PB, inserido no perímetro do centro histórico tombado da 

cidade. Tentando amenizar a grande quantidade de imóveis vazios, abandonados e em 

estado de degradação, Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) deu início a um 

projeto de reabilitação de um conjunto de casarões quase em ruínas, visando a reforma e 

revitalização para implantação de unidades habitacionais, de comercio e serviço, com o 

objetivo de proporcionar condições de habitabilidade ao local, e a retomada do uso 

habitacional.  

De acordo com Machado
35

 et al (2016, p. 8) “O processo acabou se tornando uma 

experiência piloto à nível nacional, sendo a primeira vez que se aplicariam recursos do 

Minha Casa Minha Vida para uma intervenção em Centro Histórico”. A proposta 

desenvolvida em 2013, buscou inserir 17 unidades habitacionais em oito casarões, 

preservando suas fachadas, que seriam voltados a atender uma população com renda 

média, entre três e seis salários mínimos, além de usos diversificados nas unidades 

térreas, com modalidade de financiamento pelo PMCMV (MACHADO et al, 2016, p. 

6). Vale ressaltar que, apesar da consideração desse projeto como uma experiência 

inédita, em 2008 o PAC-CH realizou a mesma ação em Salvador, também com 

financiamento pelo PMCMV, como será mostrado no item 4.6 desta tese. 

Também no Bairro do Varadouro, e próximo ao projeto de reforma dos casarões, 

ocorre a ocupação irregular de famílias de menor renda em uma área portuária 

degradada, conhecida como Porto do Capim, cujo início remonta as décadas de 

1940/50. Algumas dessas construções apresentam características precárias, se 

estendendo sobre aterros no mangue até a margem do rio Sanhauá, o que faz com que 

sejam inundadas nos períodos de cheias do rio, agravando os problemas urbanos e 

ambientais já existentes.  

Para além dos problemas urbanos, as décadas de ocupação fizeram com que os 

moradores estabelecessem uma relação de pertencimento com o lugar transformando-o 

em seu local de habitação, mesmo assim desde a década de 1990 existe um projeto que 

prevê a remoção dos moradores para inserção de equipamentos de lazer e turismo na 

área. O Projeto de Requalificação do Porto do Capim prevê ações de recuperação do 

                                                             
35Pascal Machado é arquiteto e atuou como Diretor de Planejamento da Secretaria Municipal de Habitação da 

Prefeitura Municipal de João Pessoa (SEMHAB) de 2011 a 2016, sendo responsável pelo projeto de requalificação 

dos casarões da Av. João Suassuna, Bairro do Varadouro. 
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estoque edilício degradado, com incentivo a novos usos, reurbanização de ruas e 

espaços públicos, e a inserção de equipamentos turísticos e de lazer às margens do rio 

Sanhauá, local ocupado pelas comunidades (CPDCHJP, 2007, p. 6), porém não 

considera a ocupação dos edifícios degradados por uma parte da população que será 

removida do local, mesmo isso os mantendo nas proximidades de sua ocupação inicial.  

O financiamento do projeto para inserção da infraestrutura do polo de lazer e 

turismo e da restauração das edificações históricas provém do PAC das Cidades 

Históricas. Já a construção das unidades de HIS, que serão inseridas em terrenos 

próximos à ocupação original, com características pouco atrativas para o mercado 

imobiliário, e desvinculados ao rio contará com financiamento do PMCMV. Pode-se 

dizer que, como aponta Scocuglia (2004), João Pessoa segue um modelo de 

planejamento urbano comum nas cidades brasileiras, que se baseia em intervenções 

pontuais para valorização da imagem da cidade, “Em consequência, os espaços se 

transformam em mercadorias a serem consumidas, mediante atividades culturais, 

turísticas e de lazer” (SCOCUGLIA, 2004, p. 5).  

A citação desses dois exemplos de atuação, que serão melhor detalhados no 

capitulo quatro, em uma mesma área, com financiamento do PMCMV, intenciona 

demonstrar como as ações para HIS ainda se inserem à margem da vida urbana, pois 

mesmo programas que procuram garantir uma maior habitabilidade para os moradores, 

com a premissa de mantê-los em seus locais de ocupação inicial, buscam fazê-lo da 

forma que menos prejudiquem uma imagem especifica da cidade, ou que causem o 

mínimo de prejuízos ao mercado imobiliário. Como o objetivo desse estudo é, a partir 

de uma reflexão geral, se concentrar na análise da atuação das políticas urbanas na 

cidade de João Pessoa, esses projetos serão melhor desenvolvidos no capitulo cinco 

desta tese, sendo o objeto empírico da pesquisa. 

Embora o PMCMV tenha conseguido garantir o acesso a moradia, de forma 

facilitada, para os habitantes com faixa de renda a partir de três salários mínimos, a 

maioria dos problemas apontados, assim como ocorreu com o BNH, dizem respeito à 

HIS. Dentre as principais dificuldades figuram as limitações das tipologias arquitetôni-

cas, as soluções de requalificação urbana, que limitam o direito a cidade para os 

moradores de menor renda, dentre outras, reproduzindo um padrão generalizado nas 

cidades brasileiras. Considerando a dimensão do programa, e as experiências anteriores, 

a expectativa era que os resultados demonstrassem um direcionamento das ações 
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voltado para a melhoria qualitativa das áreas de habitação precárias, promovendo a 

igualdade urbana para as todas as faixas de renda, mas ao contrário, as ações de 

financiamento para o mercado imobiliário e impulsionamento da construção civil 

geraram um forte aumento no preço da terra urbana, consequência não tão sentida nas 

áreas rurais, o que ajudou a potencializar as disparidades sociais e a segregação 

espacial.  

Já em comparação ao PlanHab, segundo os aspectos levantados por Bonduki 

(2009, p. 13), enquanto este buscava atender a um número maior de famílias 

empregando, para isso, um conjunto de alternativas habitacionais com custos unitários 

mais reduzidos, o PMCMV se focava na produção de unidades prontas, como forma de 

reforçar, também, o setor da construção civil. Assim, apesar de contar com uma grande 

disponibilidade de recursos para subsídio, o PMCMV não conseguiu cumprir as metas 

quantitativas nas faixas de menor renda, pelo valor unitário médio do subsídio ser maior 

que o necessário, o que demonstra a falta de uma estratégia que objetivasse, de fato, 

garantir o direito à moradia para todos. Outro problema recorrente em relação ao 

PMCMV é a inadequação quanto a localização de alguns empreendimentos, construídos 

em áreas carentes de emprego, infraestrutura e equipamentos públicos, podendo, ainda, 

gerar impactos negativos, como o aumento do valor imobiliário da terra, o que 

desvirtuaria os propósitos do programa. Muitas estratégias implementadas no PlanHab 

poderiam ser incorporadas ao PMCMV para tentar resolver essas questões, a exemplo 

do “subsídio localização” – um valor adicional concedido aos empreendimentos 

inseridos em áreas mais centrais e consolidadas –, que serviria, ainda, de incentivo para 

a reocupação dessas áreas.  

A questão da localização tem se tornado um dos principais problemas para se 

garantir condições de habitabilidade para HIS no Brasil, sobretudo quando se trata de 

moradores antigos de áreas centrais. Uma das poucas ações que previu a permanência 

da população de menor renda em sua ocupação original foi o Plano de Revitalização do 

Bairro do Recife, que via a recuperação da comunidade como necessária para uma 

reabilitação sustentável. O plano tinha como premissa o desenvolvimento planejado de 

toda a área histórica, com vista a utilização social e econômica de seu conjunto edilício, 

revertendo a degradação em que se encontrava, além da inserção de equipamentos de 

lazer e turismo, e a reinserção dos moradores da comunidade na dinâmica do bairro, 

através de ações sociais (VIEIRA, 2008, p. 122). Dentre as diretrizes, a recuperação 
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urbana da Comunidade do Pilar foi considerada prioritária, mas na prática, foi a última 

ação a ser iniciada, por falta de investimentos. 

O Polo Pilar, como ficou denominado, estava inserido no Setor de Renovação36, 

que englobava as áreas mais degradadas e passíveis de sofrerem alterações na paisagem, 

como a implantação de novos usos (comércio, serviço, habitação, e atividades 

tradicionais), além de mudanças no padrão de ocupação e construção. Vale ressaltar que 

ações previstas para os polos estabelecidos no projeto (Pilar, Bom Jesus e Alfândega), 

indicavam a mesma tendência de valorização turística, praticada em outras cidades, 

porém as intervenções não aconteceram da mesma forma, nem com a mesma agilidade, 

em todos eles. Enquanto os Polos Bom Jesus e Alfândega passavam pela recuperação de 

suas edificações e espaços públicos durante toda a década de 1990, com a instalação de 

bares e restaurantes, e recebiam grandes investimentos, no Polo Pilar o processo de 

recuperação demorou a ser iniciado, o que atrasou tanto a melhoria das habitações em 

situação precária quanto a restauração dos monumentos históricos, fazendo com que a 

área se tornasse cada vez mais marginalizada, em face às outras áreas próximas já 

recuperadas (BRAGA, 2013, p. 189). 

Segundo Vieira (2008, p. 169), até o ano 2000 as ações previstas para o Polo 

Pilar, que haviam sido consideradas como prioritárias no plano de reabilitação, não 

haviam sido executada, apresentando uma situação cada vez mais preocupante, com 

cerca de 925 habitantes da Favela do Rato vivendo em condições precárias. No período 

de 2001 a 2003, após uma revisão nas diretrizes, o Plano de Revitalização do Bairro do 

Recife passou a atuar como um projeto amplo, que englobou uma série de outros 

projetos, dentre eles o Programa de Requalificação Urbanística e Inclusão Social da 

Comunidade do Pilar
37

, com a intenção de retomar as ações pensadas para esta 

comunidade, através da tentativa de se firmar parcerias entre entidades públicas e 

investidores privados (VIEIRA, 2008, p. 190-191).  

                                                             
36O PRBR, cuja primeira versão foi elaborada em 1985, foi dividido em três setores: Setor de Consolidação, Setor de 

Revitalização e Setor de Renovação. Neste último, cujas ações se baseavam no aumento do valor do solo e da 

densidade construtiva, estava inserido o Polo Pilar (VIEIRA, 2008, p. 130). 

37A requalificação urbanística da área delimitada como Setor de Renovação previa criação de praças, 

equipamentos, melhoria da infraestrutura, e a inserção de 408 unidades habitacionais e 80 unidades 

comerciais, além de ações de inclusão social e valorização do patrimônio histórico (VIEIRA, 2008, p. 

190). 
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Por falta de recursos as ações do Polo Pilar não foram realizadas nos prazos 

determinados, o que somado a falta de resultados favoráveis em outros setores, levou a 

uma reformulação dos objetivos do plano em 2005. Mesmo com mais essa revisão o 

foco principal se manteve em uma ideia de desenvolvimento sustentável através do 

turismo, e baseado nessa ideia foi criado o projeto Complexo Turístico Cultural 

Recife/Olinda
38

, que não se configurava como uma proposta inovadora, mas a reunião 

de diversas ações, não executadas, previstas em projetos anteriores (VIEIRA, 2008, p. 

199). Segundo Braga (2013, p. 193) apesar das mudanças de diretrizes, a descrição das 

intervenções sempre deixou clara uma prioridade de atuação nas áreas correspondentes 

aos Polos Bom Jesus e Alfândega, em detrimento do Pilar, o que torna muito evidente o 

enfoque dado ao turismo como principal suporte econômico, sendo o valor cultural 

apresentado como atração para os visitantes. A preocupação social, desde o primeiro 

plano, pouco vai além do discurso, assim como a incorporação da questão habitacional 

para recuperação da área, sobretudo a HIS. 

No projeto Recife-Olinda o Polo Pilar foi incorporado como Setor 7, onde foi 

retomado o Programa de Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade 

do Pilar, mantendo as ações de recuperação do patrimônio edificado, a inserção de 

equipamentos de lazer e de ações de bem estar social, além de educação patrimonial e 

profissional, visando a reinserção dos moradores na dinâmica econômica do bairro. A 

melhoria da habitabilidade local foi prevista através da recuperação das quadras 

ocupadas pela população da área (Figura 01), com recursos do PAC 2
39

. O projeto prevê 

a inserção de blocos verticais, que abrigariam um total de 588 unidades habitacionais, 

padronizadas com uma área de 40m
2
, o que demonstra uma falta de preocupação com a 

diversidade de famílias na área (Anexo A). As obras de recuperação das quadras foram 

iniciadas em 2010 juntamente com a restauração da Igreja do Pilar finalizada em janeiro 

de 2013, porém foram paralisadas em 2012, com a entrega de apenas 48 unidades 

habitacionais (BRAGA, 2013, p. 199). 

                                                             
38A partir de um convenio entre as prefeituras das duas cidades, o governo estadual e o governo federal, e a utilização 

de recursos do MONUMENTA/BID na recuperação do patrimônio cultural e promoção de sua utilização, com usos 
culturais, de lazer e habitação (VIEIRA, 2008, p. 209). 

39Para implementação do Projeto de Urbanização da Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, foram previstos R$ 

13.880.139,43 em investimentos do PAC, através do Ministério das Cidades (http://www.pac.gov.br/obra/28536). O 

orçamento total de cerca de R$ 39,4 milhões foi complementado com recursos do BNDES e da CEF, através do 
FNHIS (http://www2.recife.pe.gov.br). Montante inferior aos R$ 78 milhões do PAC Cidades Históricas destinados 

para recuperação de monumentos históricos na área de intervenção em 2013 

(http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/20/08/2013/recife-tera-r-78-mi-do-pac-para-restauracao-de-monumentos-

historicos). 

http://www2.recife.pe.gov.br/
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Figura 01: Área de atuação do Programa de Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade 

do Pilar. 

 

Fonte: Arquiteta Lourdinha Nóbrega, 2011. 

O site Direitos Urbanos Recife (2015)
40

, aponta que a lentidão nas obras fez com 

que, até 2015, apenas 88 unidades habitacionais houvessem sido entregues, e nenhum 

dos equipamentos, creche e posto de saúde, haviam sido iniciados. Mesmo havendo 

recursos disponíveis, as obras de HIS seguem em um ritmo bem mais lento que as de 

recuperação do patrimônio edificado, mais necessárias ao fomento turístico. 

É importante ressaltar que a maioria dos programas habitacionais aqui citados 

atuava, principalmente, no financiamento dos projetos de habitação, subsidiando a 

concessão de valores para pessoa física ou para os gestores públicos. Porém, o governo 

federal possui uma atuação limitada quanto a garantir uma localização adequada para 

implantação dos projetos, pois a escolha das áreas de implantação é uma 

responsabilidade a cargo dos municípios, por meio da elaboração de planos diretores e 

planos habitacionais. O que se vê, constantemente, é a implantação de HIS de acordo 

com os interesses do mercado econômico. As normativas municipais, responsáveis por 

                                                             
40Texto: “Comunidade Pilar: quando o esquecimento fere”, de 25 de julho de 2015. Disponível em: 

https://direitosurbanos.wordpress.com/2015/06/25/comunidade-pilar-quando-o-esquecimento-fere/ 
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delimitar as zonas da cidades passiveis de receber esse tipo de habitação, ao invés de 

estimular sua implantação em áreas consolidadas, sobretudo onde já existem os 

assentamentos, garantindo a ocupação democrática da cidade, normalmente são as 

responsáveis por restringir a construção de novos empreendimentos às bordas de 

expansão da cidade.  

Aliado a isso, os órgãos de preservação cultural, muitas vezes focados em uma 

preservação museal das áreas históricas, mais preocupada em manter edificações antigas 

intactas, e vazias, ou com usos que possibilitem a exploração econômica e turística, 

desestimulam a inserção de moradores nos centros históricos, sobretudo quando se trata 

de uma população de menor renda, quando não causam a expulsão dos existentes. A 

partir do exposto, vê-se que houveram algumas tentativas dos programas habitacionais 

quanto a implementação de habitação em áreas antigas, buscando ocupar seu estoque 

edilício subutilizado. Porém, nem sempre essas ações conseguiram alcançar seu 

objetivo, e dentre os motivos relacionados para isso configura a falta de articulação com 

os projetos de reabilitação de áreas históricas, causando, inclusive, a resistência dos 

órgãos de preservação em aprovar os projetos, e o pouco interesse da população nos 

financiamentos de imóveis antigos, que pode ser atribuído a burocracia na solicitação e 

às exigências de aprovação dos projetos. A análise dos programas de reabilitação urbana 

voltados para os centros antigos, seus objetivos e linhas de atuação, sobretudo frente a 

inserção do uso habitacional, será o foco do capítulo 4 deste trabalho. 

  



  

4. PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS NO 
BRASIL E AS (NÃO) REFLEXÕES AO USO HABITACIONAL.  

 
Fonte da imagem: http://www.esquerda.net/artigo/%E2%80%9Caqui-podia-viver-gente%E2%80%9D acessado em 15/02/2017. 
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4. PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS NO 

BRASIL E AS (NÃO) REFLEXÕES AO USO HABITACIONAL.  

 

Na década de 1970, quando ainda estava em curso um contínuo período de 

expansões urbanas nas cidades brasileiras, que gerou uma série de novas centralidades e 

novos bairros residenciais instalados de acordo com os preceitos de modernidade e 

beleza, algumas áreas antigas, sobretudo de grandes metrópoles e capitais, já se 

encontravam em estado de degradação e estagnação econômica por serem vistas como 

espaços obsoletos. É a partir desse período que terão início os programas de reabilitação 

em áreas históricas no Brasil, partindo da preocupação com os problemas urbanos que 

se intensificavam nos centros históricos. Esse capítulo busca entender a efetivação 

dessas ações, e se de fato funcionaram como uma política de reabilitação urbana em 

áreas centrais, analisando a importância dada tanto ao uso habitacional quanto ao 

incremento do turismo nos projetos, bem como se foram alcançados resultados 

sustentáveis, que garantiram a recuperação socioeconômica dessas áreas sem 

comprometer seu patrimônio cultural. 

Segundo Fernando Cárrion (2002), um dos fatores mais relevantes para se intervir 

em áreas históricas é a definição do “sujeito patrimonial” (ou dos sujeitos), 

considerando os atores envolvidos e as motivações, o pertencimento – econômico e 

cultural. Para este autor, entender para quem deve ser feita a intervenção “trata do 

direito à cidade, da dimensão social do patrimônio e do caráter público e coletivo dessa 

construção social” (CÁRRION, 2002, p. 48). Assim como os tombamentos, as 

intervenções realizadas em centros históricos possuem motivações diversas, sejam de 

caráter econômico, cultural e social, mas sempre mantendo o foco no discurso 

preservacionista, porém nem sempre deixando claro para quem preservar. 

Dos moradores aos transeuntes há uma diversidade de atores que compõem os 

centros históricos, e são responsáveis por preservar a vivência dos espaços públicos e a 

sobrevivência econômica dessas áreas, mesmo que nem sempre compreendam sua 

dimensão simbólica. Os usuários podem pertencer a grupos diferentes, com interesses e 

características diferentes.  

Marcia Sant’Anna (2014, p. 173-176), aponta que entre 1937 e 1967 apenas treze 

cidades ou núcleos centrais tiveram seu tombamento efetivado, cerca de 5% do 
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solicitado pelos órgãos responsáveis. Na década de 1950 houve uma expansão em 

termos de área das cidades-monumento
41

, com os tombamentos de Paraty, Pilar de 

Goiás, Olinda, São Cristóvão, do centro histórico de Vassouras e de conjuntos 

edificados em São Luís do Maranhão e Petrópolis. Essa distribuição espacial mais 

equilibrada indicava que o critério de patrimônio nacional brasileiro, adotado até então 

pelo atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), foi 

flexibilizado, incluindo exemplares arquitetônicos e urbanísticos do século XIX, e 

abarcando uma gama maior de estilos arquitetônicos existentes no território nacional. 

Entre 1968 e 1979, período que coincide com a saída de Rodrigo Melo Franco e a 

chegada de Renato Soeiro como diretor do IPHAN, todas as cidades tombadas em 

Minas Gerais, as cidades de Paraty, Olinda, Salvador e São Luís tiveram um aumento 

significativo no fluxo turístico, o que influenciou seu desenvolvimento econômico e 

urbano (SANT’ANNA, 2015, p. 206). Paralelo a isso, intensificam-se alguns dos 

principais problemas que afetam os centros históricos, como o aumento da especulação 

imobiliária, que passa a comprometer a paisagem local, tanto em seus aspectos naturais 

como do ambiente construído e seu entorno. 

Nesse mesmo período, aproximadamente, têm início os debates e discussões sobre 

a degradação dos centros antigos e a dificuldade em mantê-los vivos e em 

desenvolvimento. É um momento de deslanche econômico para o Brasil, com o 

desenvolvimento da indústria, e, ao mesmo tempo, de um processo intenso e 

desordenado de urbanização, que coloca à margem as áreas urbanas tombadas, dando 

início, ou agravando, a situação de estagnação econômica de algumas dessas áreas e 

inserindo outras no processo de desenvolvimento econômico e especulação imobiliária, 

que traz consigo ameaças de destruição (CORREA, 2012, p. 17). 

Para um melhor entendimento desta questão é preciso voltar até a década de 1950, 

quando havia uma perceptível disparidade em relação as redes urbanas situadas nas 

regiões Centro-Sul e Norte-Nordeste. No primeiro caso, as cidades eram pouco 

distanciadas, de tamanhos variáveis e praticavam um intercâmbio entre si, formando 

                                                             
41O termo "cidade-monumento" se aplica às cidades tombadas, total ou parcialmente pelo IPHAN, entre as décadas 

de 1930 e 1960, quando o foco principal era a preservação de conjuntos edificados por suas características 

arquitetônicas, “Os contextos urbanos considerados de excepcional valor histórico e artístico foram imediatamente 

protegidos” (SANT’ANNA, 1995, p. 93).  Ainda segundo a autora, o risco de perdas foi outro fator a ser considerado, 

“O tombamento de uma cidade ainda se justificaria pela iminência de destruição de "exemplares valiosos de 

arquitetura ou de paisagem", em consequência de planos de remodelação ou de intervenções particulares. A 

finalidade da proteção é conservar as cidades-monumento em seu aspecto e fisionomia, e respeitar as linhas de seu 

desenvolvimento tradicional” (Ibid., p. 101). 
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uma rede bem articulada e com distintos níveis hierárquicos. Já no Nordeste o arranjo 

interurbano partia de cidades-polo, normalmente litorâneas, de onde se desenvolviam 

pequenas redes em direção ao interior com poucas relações entre si, e as regiões Norte e 

Centro-Oeste possuíam poucas formações urbanas de referência. Desde a primeira 

metade do século XX, pode-se perceber que os investimentos públicos destinavam-se 

prioritariamente ao Sudeste brasileiro, principalmente ao eixo Rio-São Paulo, fato que 

ajudou a aumentar a relação desigual de desenvolvimento das regiões brasileiras 

(CORREA, 2012, p. 54).  

Foi justamente na década de 1950 que tiveram início uma série de ações voltadas 

para tentar reverter o desequilíbrio econômico existente entre as regiões Sudeste e 

Nordeste do Brasil. Uma dessas ações foi a criação, em 1959, da Superintendência do 

Desenvolvimento para o Nordeste (SUDENE), que implementou o Grupo de Trabalho 

para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), e a primeira e segunda versão dos 

Planos Diretores de Desenvolvimento Econômico e Social para o Nordeste. O viés de 

atuação da SUDENE42 partia da premissa de que "A disparidade de níveis de renda 

existente entre o Nordeste e o Centro-Sul do país constitui, sem lugar a dúvida, o mais 

grave problema a enfrentar na etapa presente do desenvolvimento econômico nacional" 

(GTDN, 1967, p. 9). Assim sendo, o planejamento econômico e a formulação de 

políticas sociais seriam a única forma viável de conter o subdesenvolvimento da região 

e diminuir essa disparidade. 

Diante de problemas como a falta de invernos regulares e a escassez de terras 

cultiváveis, que dificultavam a implementação de soluções focadas apenas na 

agricultura, e intensificavam o êxodo da população para as capitais e para a região 

sudeste, a implementação de alternativas que aproveitassem os aspectos regionalistas 

poderiam representar um saída viável. Assim, considerando o indiscutível valor cultural 

presente nas paisagens naturais e no patrimônio histórico das cidades nordestinas, a 

exploração econômica dessas áreas surge como uma das alternativas de 

desenvolvimento da região, por meio do turismo. 

                                                             
42Para um aprofundamento sobre a atuação da SUDENE e as ações implementadas no crescimento da região 

Nordeste ver: FURTADO, celso. Uma política de desenvolvimento econômico para o Nordeste. In: Novos Estudos 

Cebrap, São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 12-19, dez. 1981. Disponível em: 
http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311220420.uma_politica_de_desenvolvimento_NE.pdf. 
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As discussões sobre como poderiam ser implementadas ações de valorização 

econômica das cidades históricas culminaram, nos anos 1970, nos primeiros projetos de 

reabilitação urbana de cidades brasileiras, voltados para a adaptação do estoque 

construído, considerando tanto as grandes edificações e os conjuntos de reconhecido 

valor estético quanto às edificações mais modestas. Esses projetos mantiveram um foco 

inicial na exploração turística e econômica dessas áreas, a exemplo do que já acontecia 

na Europa. Inicia-se nessa mesma década a pressão pelo crescimento e a transformação 

das cidades, fato que leva o governo federal a criar o Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), dividido em fase I e II que correspondem respectivamente aos 

períodos de 1972-1974 e 1975-1979, e a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

(PNDU) (CORREA, 2012, p. 43).  

Tanto o primeiro quanto o segundo PND destacavam a importância do turismo 

para o melhoramento das cidades, estabelecendo linhas de ação para cada região. Para a 

região Sudeste e Nordeste o plano previa o desenvolvimento das atividades turísticas e 

de lazer, através de projetos de urbanização e ordenamento para as áreas próximas a orla 

marítima e de ações focadas na preservação dos bens históricos e naturais, visando atrair 

o turismo nacional e internacional. Para a região Sul, Norte e Centro-Oeste foram 

previstas melhorias urbanas para as cidades com maior concentração turística (BRASIL, 

1974, p. 88-90). Essa ênfase dada ao uso turístico não foi algo aleatório, pelo contrário 

se inspirava em soluções aplicadas em outros países e embasada por cartas e 

recomendações internacionais, a exemplo da Norma de Quito (1967). 

No final dos anos 1960 e início dos 1970 ocorre uma reorientação das políticas de 

preservação do patrimônio urbano, impulsionada pelo crescimento industrial, sobretudo 

no Sudeste, pela descaracterização urbana de cidades históricas e pela perda de bens 

históricos no Nordeste. O avanço desses problemas explicitou a necessidade dessas 

mudanças na forma de gerir o patrimônio, e a necessidade de se buscar algumas saídas 

econômicas, nas cidades do Nordeste. Nesse momento o IPHAN buscará o apoio 

técnico e financeiro necessário junto a Unesco, que já possuía programas voltados para 

o desenvolvimento do turismo, atividade que no final dos anos 1960 envolvia grande 

parte do pensamento relacionado a preservação do patrimônio urbano na Europa. Esses 

contatos culminaram com a vinda do consultor principal dos monumentos franceses e 

da Unesco Michel Parent ao Brasil, entre 1966 e 1967, que percorre inúmeras cidades e 
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elabora um relatório técnico que fornece as bases das principais diretrizes dessa nova 

política de preservação (LEAL, 2008, p. 13). 

Segundo Leal (2008), Michel Parent entendia que era possível implementar no 

Brasil um plano de incentivo ao turismo cultural como uma forma de garantir o 

aproveitamento econômico do patrimônio, principalmente nas cidades do Nordeste, e 

que a gestão desse patrimônio deveria se basear no planejamento urbano, com a 

repartição de competências entre as esferas de governo federal, estadual e municipal, 

além de investimentos na formação de quadros técnicos e na reestruturação 

administrativa e modernização do IPHAN. Suas considerações se tornaram o alicerce de 

toda a atuação futura do IPHAN e de todo o governo federal com relação ao patrimônio, 

que passa a ter como base da preservação, o planejamento urbano e o aproveitamento 

turístico (LEAL, 2008, p. 33). Todos os estudos realizados com apoio técnico da 

Unesco apontavam para a necessidade de uma reestruturação do sistema local de 

proteção das cidades tombadas, e destacavam o valor econômico do patrimônio cultural, 

cenário comum nos países subdesenvolvidos da América, que tinham no turismo a 

atividade econômica mais adequada ao aporte dessa valorização, como expresso no 

texto da Norma de Quito em 1967 e, posteriormente, na Carta do Turismo Cultural em 

1976.  

Nesse perspectiva, em 1970 ocorreu o I Encontro de Governadores para 

Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Brasil, 

contando com a presença de governadores, prefeitos, secretários de Estado e 

representantes de instituições culturais, onde foi firmado o Compromisso de Brasília, 

que estabelecia as linhas gerais para uma nova política de preservação a partir da ação 

integrada entre União, estados e municípios, e enfatizava a inclusão da preservação no 

currículo escolar para todos os níveis (IPHAN, 1970, p. 2). Em 1971 seu texto foi 

retificado em um novo documento intitulado Compromisso de Salvador, elaborado após 

a realização do II Encontro de Governadores. Esse segundo documento recomendava a 

criação do Ministério da Cultura, que só ocorreria na virada do século, e de órgãos 

estaduais de proteção cultural, além da complementação da legislação de proteção para 

adequá-la às novas necessidades urbanas, integrando os órgãos de meio ambiente, 

habitação e turismo em um sistema de preservação, e na elaboração de planos diretores 

e urbanos. Segundo a carta, a aquisição de financiamentos públicos deveria priorizar as 

áreas com concentração de bens de valor cultural e natural, cuja proteção deveria contar, 
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ainda, com a criação de fundos, nacionais e estaduais. Além disso, estipulavam que o 

BNH e outras linhas de financiamento de habitação deveriam custear a realização de 

obras em edifícios tombados, priorizando a adequação destes para usos de suporte ao 

turismo (IPHAN, 1971, p. 2-3). Assim, Os dois compromissos abarcaram uma gama de 

recomendações para garantir o desenvolvimento urbanos das cidades, com enfoque nas 

áreas antigas destas, e a implementação do uso turístico como suporte econômico. 

Vale ressaltar que, como aponta Sant’Anna (2014, p. 239), as novas diretrizes de 

preservação, que passaram a considerar as edificações mais simples para fins de 

tombamento e o conceito de ambiência para sítios e bens históricos, demonstrava que a 

percepção de cidade-monumento, escolhida por seu valor estético e museau, cedeu lugar 

a uma visão mais ampla, a de cidade-histórica, que considerava a paisagem, com seus 

elementos culturais e naturais, a evolução urbana e a organização social dos lugares 

como elementos importantes para o tombamento.  
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4.1 O Programa Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas (PCH) e o 

Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos (PRNH). 

 

A partir do contexto exposto no item anterior, em 1973 foi criado o Programa 

Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas (PCH), também chamado Programa 

de Cidades Históricas, que segundo Correa (2012, p. 24) foi a primeira política de 

preservação criada para discutir a relação entre o incremento econômico e o patrimônio 

cultural dentro da política desenvolvimentista que estava sendo praticada no país, e o 

primeiro programa federal que investiu recursos na recuperação das áreas urbanas de 

interesse cultural e histórico. Vale lembrar que essa solução não acontece por acaso, ela 

já vinha sendo apontada em discussões internacionais sobre patrimônio, como já 

mencionado no texto das Normas de Quito de 1967.  

Compatibilizando o discurso com a Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano, o patrimônio existente nas cidades deveria passar a produzir capital. 

Sua adequação à atividade turística, vista como uma solução para “salvar” os 

centros históricos da ruína, foi o principal foco dos planos elaborados durante 

o PCH. No entanto, esse pensamento não estava descolado do que se discutia 

no âmbito internacional. Agregar valor econômico ao valor cultural foi uma 

das recomendações das Normas de Quito, em que a valorização econômica 

da cultura é vista como um meio de democratização de acesso à mesma para 

as maiorias populares (CORREA; FARIA, 2011, p. 24). 

A atividade turística passou a ser vista como o meio mais viável de 

aproveitamento econômico do patrimônio cultural, inclusive segundo a norma citada, 

pois funcionaria como um meio de democratização da cultura por proporcionar o acesso 

a grandes parcelas populacionais. Dessa forma, vislumbra-se no turismo uma grande 

possibilidade de geração de recursos econômicos, que seria uma alternativa frente ao 

desenvolvimento industrial, pois seria possível gerar o aproveitamento econômico de 

áreas e bens que não se desejava que fossem destruídos ou modificados (CORREA, 

2012, p. 18).  

O PCH
43

 foi criado pelo governo federal, através da Exposição de Motivos nº 

076-B de 21 de maio de 1973. Idealizado, a princípio, como um programa regional, com 

                                                             
43Correa e Farias (2011, p. 20) apontam que o PCH configurava como uma das várias ações do governo militar para 
resgatar o desenvolvimento econômico do país depois da crise de 1962/64. “Essas ações tinham como pressupostos a 

retomada de investimento público, estando pautada em diversos planos de desenvolvimento econômico e social 

implementados posteriormente ao golpe de 1964 (PAEG, PED-PAC, I PND e II PND), e até a redemocratização”. 

Assim, o PCH “representa e reforça a implementação de políticas de desenvolvimento urbano e regional associadas 
ao crescimento econômico e a tentativa de reversão dos desequilíbrios regionais”, iniciadas com a criação da 

SUDENE, passando pelo BNH, até as ações de política urbana no âmbito do II PND.
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o intuito de intensificar o desenvolvimento econômico do Nordeste, visando diminuir a 

desigualdade em relação ao Sudeste por meio do turismo e da reativação econômica do 

patrimônio construído, que além de ser preservado passaria a gerar lucro para as 

cidades. Seu principal objetivo era a preservação dos monumentos tombados pela 

implementação de usos economicamente sustentáveis. Inicialmente as ações seriam 

viabilizadas pelo financiamento público, com a intenção de que em um momento 

posterior a implementação do turismo gerasse o financiamento necessário para a 

conservação dos monumentos (CORRÊA, 2014, p. 2). O que chama atenção nesse 

processo é que, embora fosse clara a necessidade de apoio da comunidade para o 

sucesso dos projetos, ainda não se mencionava, nesse primeiro momento, a participação 

da população, segundo os preceitos da conservação integrada já utilizados em outros 

países durante o período, possivelmente devido ao caráter autoritário do governo 

militar, mas mesmo assim a criação do PCH teve uma boa aceitação frente a opinião 

pública.  

A atuação do PCH preconizava ações integradas
44

 entre os governos federal, 

estadual e municipal, e os recursos se destinavam, basicamente, à viabilização de obras 

de restauração e infraestrutura turística. O principal critério de seleção das cidades e 

obras se baseava no potencial turístico destas e na possibilidade de imediatismo das 

ações, além do risco de arruinamento dos conjuntos edificados. Inicialmente foram 

priorizadas as cidades de Salvador, Porto Seguro e Cachoeira/BA, São Cristóvão/SE, 

Olinda, Igarassu, Itamaracá, Guararapes e Cabo de Santo Agostinho/PE, a execução de 

obras emergenciais em Laranjeiras/SE, Marechal Deodoro/AL, e Alcântara/MA, e obras 

de infraestrutura em Penedo/AL, Aracati, Sobral e Aquiraz/CE, Oeiras e Piracuruca/PI, 

e São Luís/MA (SANT’ANNA, 2015, p. 219).  

No campo preservacionista houveram duras críticas a ênfase dada ao uso turístico 

como principal modo de conservação, e à priorização de cidades que já possuíam uma 

infraestrutura turística, e não às que corriam mais riscos de perda de patrimônio. Além 

disso, existia a preocupação de que os projetos se focassem na busca por uma 

                                                             
44Na fase Nordeste do PCH, foi instalada em Recife uma Secretaria Executiva, ligada a Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República (SEPLAN), encarregada da administração e coordenação do programa na região, que 

funcionava em dois níveis: as ações de coordenação, avaliação, acompanhamento, fiscalização de ações e controle de 

recursos funcionavam no plano federal, e as ações de planejamento e execução no plano estadual. Esse esquema se 

configuro como um sistema nacional de preservação patrimonial inédito no Brasil (SANT’ANNA, 2015, p. 223). 
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rentabilidade econômica, ignorando, as características arquitetônicas, paisagísticas e 

plásticas, particulares dos monumentos e sítios (CORREA, 2014, p. 5).  

Dentro do IPHAN, houve uma desconfiança inicial em relação ao programa, mas 

logo este passou a ser visto como uma solução financeira
45

, para as ações do órgão. O 

então diretor Renato Soeiro chegou a declarar em entrevista que “criou-se o Programa 

de Cidades Históricas e, pela primeira vez, recursos bastante razoáveis foram 

consignados ao órgão” (SOEIRO, s/d, p.4 apud CORREA, 2012, p. 142). Além dos 

recursos federais, as ações do programa contavam com a contrapartida dos governos 

estaduais e municipais envolvidos, que deveria ser de no mínimo 20% do orçamento de 

cada ação aprovada, ou a concessão de estímulos fiscais para auxiliar a implementação 

do turismo e ainda a contratação de mão-de-obra. Era preciso que os projetos seguissem 

todas as orientações técnicas do IPHAN para liberação do financiamento (DIOGO, 

2009, p. 17; SANT’ANNA, 2015, p. 222). Assim, o financiamento e normatização das 

ações eram responsabilidade do governo federal, e a execução recaia sobre a esfera 

estadual, o que acarretou a implementação de uma rede de preservação local
46

.  

Antes da criação do PCH alguns estados já contavam com órgãos locais de 

preservação cultural, como Pernambuco, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo, já outros mantinham essa atribuição interligada à órgãos voltados ao 

turismo, como Sergipe, Ceará e Alagoas. Boa parte dessa rede de atuação se formou em 

função dos Encontros de Governadores de 1970 e 1971, seguindo as recomendações dos 

Compromissos de Brasília e de Salvador. Esses órgãos, e outros criados para atender 

exigências do PCH quanto a liberação de recursos, tinham como missão auxiliar o 

IPHAN na gestão do patrimônio tombado, seguindo estratégias que buscavam uma 

ampla exploração dos atributos ambientais, históricos e culturais específicos de cada 

localidade. 

É interessante observar que, embora o foco fosse a captação econômica através do 

turismo, já existia um debate quanto a necessidade da retomada do uso habitacional 

                                                             
45Os recursos federais empregados provinham do Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados (FDPI), 

criado pela SEPLAN para dar apoio financeiro aos programas regionais integrados de desenvolvimento e aos 

programas urbanos, e eram repassados a fundo perdido. 

46
A maioria das entidades executoras dos estados foi criada em função do programa e, em decorrência da ênfase dada 

ao turismo cultural, em alguns estados o programa foi executado por entidades ligadas a essa atividade. Mesmo 
assim, na maior parte dos casos, foram criados órgãos de preservação estaduais (SANT’ANNA, 2015, p. 224). 
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nessas áreas, como ressalta Marcia Sant’Anna (1995, p. 197) “desde o final dos anos 70, 

a habitação surgiu como a instância mais adequada e capaz de traduzir em ações 

concretas os princípios da política de preservação que se queria, aliada à promoção 

social e à valorização econômica do patrimônio”. Havia o entendimento de que apenas o 

uso habitacional poderia garantir o uso continuo das edificações, garantindo a vitalidade 

dos centros históricos em todos os horários e auxiliando, de forma efetiva, no 

desenvolvimento sustentável dessas áreas, do ponto de vista econômico e sociocultural, 

uma vez que os moradores tendem a firmar laços com o local, exigindo melhorias e 

trabalhando pela sua manutenção, o que nem sempre ocorre com a população sazonal 

atraída pelo turismo.  

O PCH funcionou exclusivamente no Nordeste até 1976, com um total de 54 

projetos aprovados, onde cerca de 90% eram obras de restauração e conservação de 

imóveis, em sua maioria destinados a serviços públicos ou ao uso turístico. Até agosto 

daquele ano 22 projetos haviam sido concluídos, sendo apenas seis capazes de gerar 

recursos para sua manutenção, e 32 estavam em execução. Segundo Sant’Anna (2014, 

p. 226-227) “Não constam projetos para habitação ou comércio de caráter local, e 

apenas um projeto se destinava a intervenção urbanística, o de agenciamento do Largo 

da Prefeitura de Laranjeiras”. Assim, entre 1973 e 1976, foi possível aprimorar toda 

uma estrutura a nível estadual, e expandir a discussão sobre preservação do patrimônio 

para além da esfera cultural, inserindo-a no campo da economia, concatenando órgãos 

como a SEPLAN, EMBRATUR e SUDENE. 

Apesar de ser considerado um período de relativo sucesso pelos órgãos de 

preservação, a atuação inicial do PCH recebeu muitas críticas relativas a excessiva 

exploração econômica dos bens. Canclini (2003, p. 196) ressalta a mudança de papel do 

patrimônio cultural brasileiro, inicialmente visto como “símbolo de uma identidade 

nacional homogeneizadora”, se transformar em item de uma “indústria cultural, cada 

vez mais lucrativa”, os bens passam a ser distribuídos pela mídia nacional e 

internacional, ampliando o alcance da população e gerando intervenções que necessitam 

cada vez mais de recursos para manutenção. Além disso, existe a possibilidade de todo 

esse processo modificar a relação da sociedade com os bens culturais devido às novas 

relações de consumo estabelecidas. Ponto de vista defendido também por Arantes 

(1998, p. 136), que alerta para o problema em se oferecer aos usuários uma 

interpretação de que o centro histórico é um museu a céu aberto, um espaço congelado 
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para apreciação, a “consagração da eternidade da cena – bem polida, limpa, enfeitada, 

transformada ela mesma em museu”, e por Choay (2006, p. 191), que aponta os perigos 

desse tipo de atuação, uma vez que pode colocar os centros antigos à margem da vida 

cotidiana e da dinâmica da cidade, como uma parte estagnada desta, que não contribui 

mais para sua evolução, afirmando que “Tornando-se histórica, ela perde sua 

historicidade”. 

As atividades do PCH foram expandidas para a região Sudeste pela Exposição de 

Motivos nº 24 de 02/02/1977 do governo federal, mais precisamente para os estados do 

Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, porém com um caráter diferenciado: uma 

diminuição substancial da importância dada ao uso turístico. O programa inseriu nas 

suas diretrizes a possibilidade de abranger projetos que buscassem a solução de 

problemas urbanos, além de novos critérios para a seleção desses projetos. A ideia era 

dar prioridade às ações de suporte à restauração de monumentos e conjuntos históricos 

situados em áreas degradadas economicamente, e vulneráveis frente ao crescimento 

urbano desordenado, e por usos inadequados advindos da exploração turística. Assim 

como aconteceu na fase Nordeste
47

, buscou-se a cooperação entre o governo federal, 

estadual e municipal, passando a ser obrigatório comprovar se o imóvel objeto de 

intervenção possuía tombamento estadual, tendo os estados um curto prazo para 

elaboração das normativas. Apesar da ampliação das intenções e do volume de recursos, 

que nos três anos subsequentes foi maior que o aplicado nos sete anos da fase Nordeste, 

a fase Sudeste teve resultados pouco satisfatórios comparados ao Nordeste, com 

exceção de Minas Gerais onde ocorreu uma forte cooperação do estado na realização de 

diversas ações, houveram poucas obras no Rio de Janeiro, e nenhuma no Espírito Santo 

(CORREA, 2012, p. 224-226). 

Em 1979 o PCH, que estava previsto para terminar junto com o II PND neste 

mesmo ano, se desvincula da SEPLAN e se anexa à SPHAN/Pró-memória
 48

. Suas 

ações, nesse momento, se expandem para todo o país, mas em vez da implementação do 

                                                             
47Além da cooperação dos três níveis de governo, foi criada a Comissão de Coordenação e Acompanhamento do 

PCH, uma rede administrativa que integrava representantes da SEPLAN, IPHAN, EMBRATUR, e CNPU. Essa ação 

proporcionou um maior controle sobre os projetos encaminhados. Até o final da década de 1970 o PCH havia 

beneficiado 102 projetos, destes 61 encontravam-se concluídos e com aproximadamente 1.500 empregos 
permanentes gerados (SANT’ANNA, 2015, p. 230-231). 

48Em 1979 foi criada a SPHAN/Pró-memória, formada pela junção da antiga Secretaria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN) e da Fundação Nacional Pró-Memória, que substituiu o extinto Centro Nacional de 

Referência Cultural (CNRC). Aloísio Magalhães assumiu a direção da nova secretaria.  
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turismo, o seu objetivo principal passa a ser o desenvolvimento urbano, buscando a 

melhoria econômica das áreas históricas (MACHADO, apud DIOGO, 2009, p. 12). 

Correa (2012, p. 199) observa que a incorporação do PCH a SPHAN fazia parte das 

diretrizes do novo governo de descentralizar a execução dos Programas Especiais em 

vigor. A Exposição de Motivos nº 320/79 de 08/11/79 do governo federal visava, dentre 

outros objetivos, garantir a continuidade das ações do PCH, e sua extensão para todo 

território nacional. 

Dentro do enfoque atual, as intervenções em núcleos históricos podem ser 

realizadas a partir de duas óticas complementares: a econômica e a cultural. 

No primeiro caso, considera-se o núcleo como lugar produtivo, de 

intercâmbio e de reprodução do espaço econômico; no segundo caso, o 

núcleo é visto a partir de uma visão sociológica e cultural, como forma de 

uma linguagem urbana de integração entre os diferentes agentes sociais que, 

através da acumulação histórica, proporcionam à comunidade sinais de 

identidade. O objetivo mais geral a que se propõe o Programa de Cidades 

Históricas é o de desenvolver um conjunto de ações integradas e 

organicamente estruturadas que objetiva identificar, documentar, proteger, 

classificar, restaurar e revitalizar bens do patrimônio cultural brasileiro 

propiciando à comunidade nacional melhor conhecimento, maior participação 

e o uso adequado desses bens. [...] É grande a preocupação do Programa de 

que a revitalização da área, valorizando-a do ponto de vista imobiliário, não 

provoque a expulsão de sua população, em sua maioria de baixa renda e 

residente nestes locais. A formação de recursos humanos e a geração de 

empregos na área diretamente vinculada são encaradas como fundamentais à 

ação a ser desenvolvida (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 

1979, p. 108-109). 

Essa nova fase do PCH gerou uma série de estudos no âmbito da SPHAN/Pró-

Memória, pois, como aponta Sant’Anna (2014, p. 274), “Desde o final dos anos 1970, a 

habitação surgiu como a instancia mais adequada e capaz de traduzir em ações 

concretas os princípios da política de preservação que se queria aliada à promoção 

social e à valorização econômica do patrimônio”. Assim, na década de 1980 a 

preservação das áreas urbanas passou a priorizar a população, os problemas urbanos e 

sociais, em detrimento do turismo.  

A partir desse discurso em 1982 foi criado o Programa de Recuperação e 

Revitalização de Núcleos Históricos (PRNH)
49

, tendo como princípio a preservação das 

                                                             
49As fontes pesquisadas apresentam uma divergência de entendimento quanto à criação do PRNH: Barreto (2008, p. 

36) aponta o PRNH como um desdobramento do PCH, afirmando que “em 1979, o PCH foi reelaborado e 
transformado no Programa de Recuperação de Núcleos Históricos (PRNH), com os mesmos fins quanto ao turismo, 

muito embora incluísse a recuperação do patrimônio habitacional”. Gusmão (2011, p. 93) apresenta o PRNH como 

um novo programa complementar ao PCH, que atua em paralelo a este, “Numa ação complementar ao PCH [...], o 

novo Programa viria suprir uma lacuna dos órgãos de proteção na recuperação do casario, de propriedade privada”. 

Sant’Anna (2015, p. 274-277) utiliza a sigla PRRNH, e aponta o programa como uma nova proposta, elaborada em 

1981 pela coordenação do PCH após ser anexada a Fundação Pró-Memória, cujo foco se voltaria para o 

desenvolvimento urbano e a política habitacional em áreas históricas, contando com a mesma estrutura administrativa 

e de recursos do PCH, mas com linhas de financiamento pelo BNH. A maneira como a autora apresenta o programa 
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áreas urbanas históricas como um todo e de forma integrada, estimulando as condições 

socioeconômicas, culturais e políticas destas, para melhorar a qualidade das habitações, 

como forma de manter a população original (SPHAN, 1985, p. 8).  

A ideia era criar um novo programa cujas ações se voltariam, principalmente, para 

o financiamento de obras de recuperação de imóveis privados de valor histórico, a partir 

da criação de uma linha de crédito exclusiva para áreas históricas com suporte do BNH, 

que poderia viabilizar ações de recuperação e ampliação de infraestrutura urbana, de 

conservação das unidades habitacionais em centros históricos, a instalação de 

cooperativas habitacionais para aquisição e restauração de edifícios, e a implementação 

de projetos de recuperação dos edifícios históricos para diminuição do déficit 

habitacional (SANT’ANNA, 2015, p. 275). Sua organização administrativa se 

assemelhava a do PCH, o que na prática fez com que o PRNH se confundisse com uma 

nova fase deste, sendo o SPHAN/Pró-Memória responsável pelas orientações dos 

projetos, e a execução ficando a cargo das entidades locais. 

Na formulação do PRNH (Anexo B) se estabeleceu que os critérios de prioridade 

seriam o estado de conservação do estoque edilício e seu nível de interesse enquanto 

patrimônio histórico, que consideraria, também, a existência de moradores e a 

valorização pela população. O PRNH considerava fatores de ordem social, econômica e 

urbana, e teve como ponto de partida uma ação experimental na cidade de Olinda, 

Pernambuco, intitulada Projeto Piloto de Olinda (PPO), que se estruturava a partir de 

uma metodologia participativa, buscando o envolvimento efetivo da população local, e 

ações integradas entre os governos federal, estadual e municipal, que deveriam 

considerar não só os imóveis, mas fatores de desenvolvimento social e urbano 

(CORREA, 2016, p. 39). Mesmo sendo oficializado pela Exposição de Motivos nº. 

38/85
50

, que delimitava suas diretrizes de atuação (quadro 02), o PRNH nunca foi 

                                                                                                                                                                                   
remete a uma terceira etapa do PCH renomeada e reformulada. Corrêa (2016, p. 31) mantem o mesmo entendimento, 

ao citar que o “Ofício de 08 de março de 1979, de João Paulo dos Reis Velloso, informa que “o mencionado 
Programa evoluiu para se transformar no Projeto de Revitalização Urbana de Núcleos Históricos” (o futuro PRNH, 
que teve seu único projeto piloto implantado na cidade de Olinda, a partir de 1982)”. Assim, para esta tese foi 

adotado o entendimento do PRNH enquanto uma continuação do PCH, cuja mudança de nomenclatura foi vista como 

necessária devido a mudança de enfoque, do turismo para a habitação.
 

50A Exposição de Motivos nº. 38/85 foi assinada pelos então recém criados Ministério da Cultura, Ministério do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (este último substituiu o Ministério do Interior extinto em 1985). A 

intenção do PRNH era recuperar 48 áreas históricas tombadas como patrimônio nacional em todo o país, e os centros 

tombados a nível estadual e municipal, que seriam atendidos através da elaboração de uma linha de crédito especial 

no âmbito do BNH (SPHAN, 1985, p. 8). 
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implantado enquanto programa nacional, sendo aplicado de forma experimental em 

Olinda, com o apoio de entidades locais, até 1986 (SANT’ANNA, 2015, p. 279). 

 

Quadro 02: As cinco atividades Básicas do PRNH. 

 

Fonte: BOSI e GARCIA, 1982, p.68 apud GUSMÃO, 2011, p. 96. 

Se nas fases anteriores do PCH o foco das ações recaia sobre a exploração 

econômica do patrimônio pela recuperação dos bens para atrair visitantes, para o PRNH 

o importante era a manutenção da população residente, e inserção dos usos necessários 

para manutenção destes. A mudança de gestão, da SEPLAN para a SPHAN, parece ter 

facilitado a ampliação dos debates com a população, tornando-a parte do processo, 

assim, a implementação de um novo programa evitaria comparações com os resultados 

anteriores, focados no binômio patrimônio-turismo, retomando a esperança da 

população em melhorias e a confiança nos órgãos de preservação. Percebe-se a partir de 

1980 uma maior atenção às recomendações do Compromisso de Salvador, de 1971, 

como a tentativa de formulação de um financiamento para imóveis privados em áreas 

históricas, com recurso do BNH, a implementação de ações de educação patrimonial, e 

a criação de normas mais efetivas de preservação e utilização dos centros antigos, que 

demonstram uma preocupação com os aspectos sociais do patrimônio. 
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O Projeto Piloto de Olinda51, apesar de ter sido uma breve experiência, foi 

considerada um sucesso por ter conquistado o interesse e a participação dos moradores, 

obtendo um baixo índice de inadimplência (MACHADO, in: DIOGO, 2009, p. 12). 

Embora fosse prevista a ampliação da experiência de Olinda para outras cidades 

brasileiras, o programa foi encerrado após a extinção do BNH em 1986, não houve 

condições de continuação. O projeto foi encerrado em 1986, mesmo ano em que o 

PRNH foi finalizado, sendo a maioria dos projetos aprovados voltados para obras de 

restauração e conservação em imóveis. 

Mesmo com o reforço dos órgãos estaduais e municipais na prática, até os anos 

1980, o órgão federal de proteção ainda ditava os moldes gerais da preservação cultural. 

A partir da década de 1990 esse cenário começa a se alterar, devido a crescente onda de 

intervenções executadas em sítios históricos, sobretudo nas cidades do Nordeste, a 

exemplo de Salvador, Recife, Natal e Fortaleza, tendo como foco inicial a produção de 

espaços de turismo e lazer. Paralelamente nas cidades do Sul e Sudeste, como Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre, ocorriam ações de requalificação de 

espaços públicos e de reabilitação de imóveis em áreas históricas. Impulsionados por 

essas intervenções e pelo desenvolvimento turístico surgiram vários programas na esfera 

federal com novas fontes de financiamento e incentivos fiscais que passaram a financiar 

boa parte dos projetos em andamento (SANT’ANNA, 2003, p. 155-156).  

Uma das consequências do PCH foi o aumento no número de tombamentos de 

áreas urbanas, impulsionados pela possibilidade de exploração turística e captação de 

recursos federais. O programa causou um forte impacto na forma de seleção dos bens 

tombados, principalmente no Nordeste, ao incluir no leque patrimonial tanto a 

arquitetura eclética como as construções menores que compunham e caracterizavam as 

cidades, fazendo com que fosse necessário encontrar novas formas de manter esse 

patrimônio. Nesse sentido a delimitação de perímetros urbanos tombados foi a forma 

adotada para abarcar esses bens, o que com o tempo se mostrou insuficiente para sua 

preservação, assim como para garantir que se mantivessem em uso ou inseridos na 

dinâmica urbana, consequência do aspecto museal e de valorização imobiliária, 

atribuídos às áreas tombadas no Brasil. Esses aspectos parecem ser advindos de outra 

consequência do programa, mais duradoura e pouco benéfica, a consolidação de uma 

                                                             
51A contribuição financeira do IPHAN se configurava como recursos para financiamentos a fundo perdido, e ao 

mutuário cabia o pagamento da parte financiada pelo BNH, cujas garantias eram oferecidas pelo município devido à 

dificuldade de comprovação de renda da população (DIOGO, 2009, p. 12). 
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noção de preservação do patrimônio essencialmente vinculada ao turismo, sobretudo na 

região Nordeste.  

Apesar dos poucos resultados qualitativos do PCH quanto a reverter estagnação 

econômica e a deterioração progressiva dos centros históricos, o binômio “patrimônio e 

turismo” se manteve como o principal viés de sustentabilidade econômica de programas 

e projetos implementados posteriormente, como a proposta inicial do Monumenta. 

Além disso, ocorreram poucos investimentos voltados para o fortalecimento do uso 

habitacional, implementação de normativas de preservação do patrimônio urbano, e de 

estratégias para aumentar a sustentabilidade das áreas históricas (SANT’ANNA, 2016, 

p. 71).  

A principal contribuição do PCH parece residir no aprendizado de que a realidade 

das áreas históricas no Brasil apresentam situações particulares e complexas, que não 

podem ser consideradas sob um ponto de vista homogêneo, nem solucionadas a partir 

de ações pontuais de restauração das edificações ou requalificação de praças e 

quarteirões, é preciso considerar o todo no processo, inclusive os moradores. 

Por se configurar como a principal ação do PCH no âmbito de uma política 

voltada tanto para a preservação patrimonial quanto para a promoção da habitação, 

atuando em parceria com o BNH, o Projeto Piloto de Olinda se configurou como um 

exemplo de atuação, mesmo tendo uma breve duração, cujas diretrizes se focavam em 

preservar os bens tombados e manter sua utilização, garantindo a permanência da 

população, como será analisado a seguir. 
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4.2 Projeto Piloto de Olinda: participação da população 

 

A cidade de Olinda, em Pernambuco, foi criada como a sede da Capitania de 

Pernambuco no século XVI. Seu conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico foi 

tombado pelo IPHAN em 1968, e reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade pela Unesco em 1982, sendo a segunda cidade do Brasil a receber esse 

título. Inicialmente o perímetro protegido compreendia uma área de 1,20 km², com 

cerca de 1.500 imóveis em diferentes estilos arquitetônicos, dos séculos XVI, XVIII e 

XIX e do início do século XX. 

Por sua proximidade com o mar e com a cidade de Recife, nas décadas de 1960 e 

1970 a cidade de Olinda passa por um forte adensamento populacional
52

, que gera não 

só a expansão das suas áreas periféricas como o aumento da procura por moradia, 

inclusive em seu centro histórico. De acordo com Fernanda Gusmão (2011) essa 

concorrência populacional foi vista como uma ameaça à preservação das suas 

características culturais, sendo um dos motivos para o tombamento do sitio histórico. 

Durante a vinda do consultor da UNESCO Michel Parent, entre 1966 e 1967, este 

propôs uma série de ações para evitar a descaracterização do conjunto edificado e a 

evasão da população, como o estabelecimento de um plano urbanístico de preservação 

ambiental, a manutenção da vocação artística da cidade e o desenvolvimento de uma 

estratégia de proteção que articulasse tanto o desenvolvimento urbano quanto o 

desenvolvimento econômico. 

A convergência de olhares sobre Olinda – de cidade patrimônio, de cidade de 

artistas e de local livre de poluição, e com desfrute de uma bela paisagem –, 

aliado ao preço acessível de imóveis, no início da década de 1970, atraiu uma 

classe média-alta formada por intelectuais. Os moradores antigos foram 

estimulados a vender suas casas, pelo preço oferecido e pela falta de 

condições de conservá-las, o que revela a situação de precariedade econômica 

dos habitantes nativos. Ocorre em Olinda um processo de substituição de 

população (FIDEM, 1978), sem que houvesse incentivos governamentais, 

tais como requalificação urbanística (GUSMÃO, 2011, p. 79). 

Segundo Juliana Barreto (2008, p. 97), a cidade apresentava fortes pontos de 

contraste, pois ao mesmo tempo em que a faixa litorânea da cidade era ocupada de 

forma planejada, com algumas residências e alguns imóveis de veraneio para 

proprietários de maior poder aquisitivo, outra parcela da população vivia de forma 

                                                             
52De acordo com o senso IBGE de 1970, a população total da cidade somava 282.207 residentes, sendo 160.172 

imigrantes de outras localidades. Destes, cerca de 33% moravam há até quatro anos no município, e 46% há mais de 

dez anos (BARRETO, 2008, p. 96). 
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irregular, em precárias condições de habitabilidade, insalubres e marginalizadas, como 

as comunidades próximas ao sítio histórico
53

. A ocupação de Olinda por uma população 

de menor renda foi impulsionada, em parte, pela implantação, na década de 1960, dos 

conjuntos habitacionais financiados pelo BNH, que se concentravam nos bairros 

afastados do perímetro histórico, como Jardim Brasil, Ouro Preto e Rio Doce, também 

chamados de Vilas da COHAB, e também pelos baixos valores dos terrenos 

(BARRETO, 2008, p. 98).  

O tombamento na década de 1960 atraiu, de certa forma, um novo perfil de 

moradores, que possuíam um padrão de renda classe média-alta, e um nível de instrução 

superior, como arquitetos, artistas plásticos, sociólogos, economistas, ambientalistas, 

médicos, dentre outros, além de um interesse na preservação cultural e ambiental
54

. Essa 

mudança no perfil socioeconômico-cultural estimulou a saída dos moradores mais 

antigos que ocupavam o casario histórico, e preferiram se beneficiar da valorização 

econômica que recaiu sobre a área, fenômeno evidenciado em um Plano de Preservação 

de Sítios Histórico (PPSH)
55

, de 1978, que identifica na cidade de Olinda “o fenômeno 

'espontâneo' de substituição da população, devido às pressões econômicas sobre ela. 

Reflete-se isso nas inúmeras casas reformadas, quase reconstruídas dentro de novos 

padrões de conforto, nem sempre respeitando as características fundamentais da 

capacitação original” (PPSH, 1978, p. 110 apud BARRETO, 2008, p. 100). Devido às 

mudanças urbanísticas que ocorreram na cidade, e visando um maior controle no 

parcelamento e na ocupação e uso do solo, o perímetro de tombamento federal de 

Olinda foi ratificado pelo SPHAN em 1979, passando a uma área de 10,4 km² (Figura 

02). A ampliação para quase dez vezes o perímetro original demonstra um 

reconhecimento de que o foco da preservação deve abarcar os aspectos além do estoque 

construído, considerando a paisagem e todos os seus elementos componentes, 

ambientais e culturais, além da população e suas necessidades (SPHAN, 1985, p. 1). 

                                                             
53As comunidades próximas ao sitio histórico de Olinda são: Salgadinho, Peixinhos, Águas Compridas e Ilha do 

Maruim. Algumas estão instaladas em áreas de mangue. 

54A gentrificação que ocorre em Olinda nesse momento não é resultado de um investimento massivo, dentro de uma 

perspectiva espetacularizada. Grande parte da população de intelectuais que se instala na cidade (a exemplo dos 
arquitetos Silvio Zanchetti, Vera Millet e Sonia Marques) terá um papel significativo na preservação de seu sítio 

histórico, auxiliando, inclusive, na sua consideração como patrimônio da humanidade pela UNESCO. 

55Elaborado pelo Governo do estado de Pernambuco e Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 

Recife (FIDEM). Não foi possível o acesso ao documento original. 
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Após a anexação do PCH à SPHAN/Pró-memória, em 1979, e a elaboração do 

PRNH em 1982, iniciou-se a formulação de uma nova linha de ação voltada para o 

desenvolvimento urbano e a política habitacional. Um dos focos dessa nova postura foi 

a criação, no âmbito do BNH, de uma modalidade de financiamento voltada tanto para a 

produção habitacional quanto para operações complementares de desenho urbano e 

apoio técnico, e com foco em áreas históricas, tendo como contrapartida os recursos do 

PCH (SANT’ANNA, 2016, p. 69). A primeira ação realizada após esses estudos foi o 

Projeto Piloto Olinda (PPO), estruturado como uma ação fora do binômio “patrimônio-

turismo”, e com uma metodologia participativa de inclusão dos moradores no processo, 

que começou a ser implantado em 1985 pela Fundação Centro de Preservação dos Sítios 

Históricos de Olinda (FCPSHO) (GUSMÃO, 2011, p. 92).  

Figura 02: Sítio Histórico de Olinda após a revisão e os bens tombados isolados. 

 

Fonte: http://www.olinda.pe.gov.br/pmc/consulta-publica/diagnostico-da-cultura/3-6-diagosticos-

setoriais/3-6-10-patrimonio/ 

O PPO se configurou como um momento em que a cidade de Olinda votou a ser o 

centro das atenções, com a implementação de ideias avançadas no aspecto 

administrativo. O primeiro passo foi a criação de um Sistema de Preservação Municipal, 
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pioneiro no país, visando garantir a autonomia local. Por meio da Lei nº 4.119/79
56

, a 

prefeitura instituiu o Sistema Municipal de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, 

com a justificativa de dinamizar e valorizar o patrimônio cultural e os aspectos turísticos 

do municípios, assegurar o desenvolvimento sociocultural e econômico, e transformar a 

cidade num polo de cultura e lazer. Sua estrutura agrupava as funções executiva, 

deliberativa e econômica, respectivamente representadas pela FCPSHO, pelo Conselho 

de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda e pelo Fundo de Preservação de Olinda 

(OLINDA, 1979, p. 4; BARRETO, 2009, p. 37).  

Sobre a estruturação do projeto, segundo Vera Bosi (1986)
57

 sua efetivação só foi 

possível devido ao interesse e a participação da comunidade, o que, na época, não era 

uma prática usual dos órgãos públicos envolvidos. O PPO contou, em 1985, com 218 

moradores inscritos, e com investimentos do FCPCHO, da Prefeitura Municipal e do 

BNH (BOSI, 1986, p. 134-135). 

A preservação de um conjunto histórico não se esgota, simplesmente, no seu 

reconhecimento e no compromisso de garantir sua permanência no decorrer 

da história, enquanto espaço de viver coletivo. É, a um só tempo, a 

conservação e a valorização dos elementos que o compõem como as ruas e 

becos, as igrejas e praças, as casas e, acima de tudo, a preservação do homem 

com seu viver e suas práticas (BOSI, 1986, p. 135). 

A arquiteta destacou que as ações para preservação do patrimônio no Brasil 

frequentemente se voltavam para a recuperação de edificações visando a instalação de 

museus e repartições públicas, com raros casos de adaptações para usos mais eficazes 

em atender os objetivos da revitalização de áreas históricas, como hospitais ou escolas. 

Ainda segundo ela, mais raros ainda eram as restaurações em imóveis para fins 

residenciais, alegando que a justificativa para a falta de programas nesse sentido, era 

unicamente financeira. Já havia o entendimento de que o aproveitamento do potencial 

construtivo dos centros históricos poderia auxiliar na diminuição do déficit de habitação 

do país, faltava formular um programa que funcionasse nesse sentido, atendendo ás 

necessidades dos proprietários de imóveis privados e às demandas dos órgãos de 

                                                             
56A Lei nº 4.119/79 também instituía o Fundo de Preservação dos Bens Culturais, responsável pela captação de 

recursos, públicos e doações privadas, que se destinariam a financiar planos, programas, projetos e obras voltados 

para a preservação dos bens tombados. A priorização dos recursos se voltava para o pagamento de contrapartidas nos 
financiamentos dos programas e planos de preservação, e, no ponto principal para execução do PPO, “Na formação 

de linha de crédito visando o financiamento com prazo de carência não inferior a um ano, das atividades de 

preservação e aproveitamento turístico empreendidas pelo proprietário do bem tombado ou de quem detenha a sua 

legítima posse” (OLINDA, 1979, p. 11). 
 

57Vera Antônia Bosi de Almeida é arquiteta e urbanista, fez parte do corpo técnico da Fundação Pró-Memória, e 

depois do IPHAN (onde se aposentou), e foi coordenadora do Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos 

Históricos (PRNH) na década de 1980.  
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preservação (BOSI, 1986, p. 135-136). Houve anteriormente uma tentativa frustrada de 

utilização de recursos do BNH na recuperação do Pelourinho, em Salvador, em 1981, e 

posteriormente se pensou em Olinda e São Luís para implantação de um projeto mais 

concreto nesse sentido, que acabou por ser implementado só na cidade pernambucana. 

Para realização do projeto o BNH aprovou uma linha de crédito repassada ao 

município. A FCPSHO elaborou em 1984 a proposta da 1ª fase de execução
58

, onde 

foram realizadas ações de divulgação, estruturação de uma equipe jurídica e 

operacional, e do sistema administrativo e financeiro do programa, além da 

complementação de levantamentos de dados (SANT’ANNA, 2015, p. 280). A 

metodologia participativa aplicada ao programa, além de incluir a comunidade no 

processo, preconizava a integração institucional entre os diferentes níveis de governo, 

com o estabelecimento das competências e atribuições que caberiam a cada um, assim, 

foi necessária a criação de uma equipe multidisciplinar
59

 que viabilizaria as ações do 

programa, interligando os diversos órgãos participantes, e gerenciaria as atividades de 

execução.  

O Plano Preliminar expunha 36 linhas de atuação, que se inter-relacionavam 

e se complementavam, envolvendo desde aspectos físicos, legais, sociais, 

econômicos e culturais. Os aspectos físicos englobavam: infraestrutura com 

saneamento básico, rede elétrica, recuperação de vias, a intervenções nos 

imóveis de forma a melhorar as condições da área. 

Os aspectos legais atenderiam à necessidade de se oferecer apoio jurídico às 

atividades de ordenamento espacial e às edificações, abrangendo: legislação 

urbanística (ambiental e patrimonial), uso do solo, plano diretor, sistema de 

cadastro e de inventário, regularização fundiária e imobiliária. Para promover 

dinamismo à economia, os projetos de geração de emprego e renda, com 

prioridade para as obras-escolas, visavam à transmissão de saber, por meio de 

formação de mão de obra para atuar nas restaurações, além de apoio às 

microempresas e às cooperativas. Os programas culturais estimulariam a 

conscientização para a preservação dos imóveis, a instituição de centros de 

documentação e o fomento às demais atividades artísticas e culturais. Os 

aspectos sociais teriam gestão direta da própria comunidade, com o fomento 

à formação de núcleos comunitários, associações de moradores e conselho de 

moradores. As áreas de educação, saúde e segurança também seriam objeto 

de programas específicos (FCPSHO, 1984 apud GURMÃO, 2011, p. 105). 

 

                                                             
58Para essa primeira fase os investimentos destinados somavam cerca de Cr$ 117.400.922,00, garantidos pelo BNH, 

contando, também, com recursos da Prefeitura Municipal de Olinda, e em menor proporção da SPHAN/pró–

Memória, para a etapa de levantamento e inventário (BRAGA-NETTO, 1986, p. 111). 

59Dentro da FCPSHO foi designada uma equipe técnica multidisciplinar exclusiva para o PPO composta por dois 
arquitetos e urbanistas, um engenheiro, uma socióloga, uma secretária e estagiários. Esta equipe contava com o apoio 

dos demais integrantes da fundação e de outros setores da prefeitura. Para a execução dos serviços de reparos nos 

imóveis havia uma equipe com sete operários e seis serventes, um depósito para estocagem de material de construção 

e um veículo (GUSMÃO, 2011, p. 106). 
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Após a realização de estudos e reuniões com a população ficou estabelecido que a 

questão habitacional teria prioridade entre as ações, sobretudo as que envolviam 

melhorias em habitações de menor renda, seguida pela melhoria na segurança, sistema 

viário e infraestrutura urbana. O atendimento à população envolvia opções de 

financiamento
60

 para recuperação dos imóveis, orientação técnica e apoio jurídico. Os 

moradores eram convocados de acordo com a rua onde moravam, e analisavam a 

situação de forma conjunta, em seguida eram feitas as inscrições dos interessados em 

melhorar seus imóveis e a assinatura dos contratos. (SANT’ANNA, 2015, p. 281).  

Com essa estratégia o PPO realizou ações para a recuperação do sítio histórico, 

como a retirada do tráfego pesado da áreas, a implantação de um sistema de coleta e 

beneficiamento de lixo, implantação de sistema de esgoto, intervenções nas fachadas de 

algumas casas da Rua do Amparo
61

, além de algumas obras de estabilização. 

Inicialmente, as áreas-piloto foram: Amparo, Bonsucesso, Bonfim e São Pedro, mas as 

inscrições demonstraram que a maior demanda extrapolava esse perímetro, chegando 

até as habitações precárias na periferia do sitio histórico, assim, considerando que o 

fundamental seria “não só o tratamento daqueles imóveis considerados de significação 

histórico/arquitetônico, mas todo o contexto social-urbano que compõem os Sítios 

Históricos de Olinda”, o projeto foi ampliado para toda a área tombada (FCPSHO, 

1985, p. 44 apud GUSMÃO, 2011, p. 115).  

Em dezembro de 1986, haviam sido assinados 98 contratos, atendidos 76, e 

contava com 68 obras concluídas. Do total atendido, 24% dos imóveis 

possuíam valor patrimonial e 76% eram subhabitações. Os serviços mais 

solicitados continuaram a ser os de Melhoria (65%), seguidos de 

Reconstrução (29%), de construção de muro de arrimo (4%) e de 

Estabilização (2%). Observa-se que os maiores percentuais do Serviço de 

Reparos incidiam sobre serviços de melhorias (especialmente de cobertura) e 

de reconstrução do imóvel em alvenaria, no caso as subhabitações, serviços 

essenciais para a segurança do morador (FCPSHO, 1985 apud GUSMÃO, 

2011, p. 120-121). 

As diferenças de tipologias e no estado de conservação dos edifícios geraram 

diferentes graus de intervenções, desde pequenos reparos até a aquisição de imóveis, 

cujas demandas eram analisadas considerando o serviço necessário e o custo, que 

deveria ser compatível com a renda do morador. O tipo de financiamento era 

                                                             
60Foram disponibilizadas três linhas de financiamento a escolha do morador: para compra de material de construção, 
para aquisição de material e/ou contratação de mão-de-obra, e para elaboração do projeto, aquisição de material e/ou 

contratação de mão-de-obra (SANT’ANNA, 2015, p. 281).
 

61Foram recuperadas as fachadas das residências nº. 347, 353, 355-A, 363, 367, 371 e 385, a maior dificuldade dessa 

ação foi a falta de renda suficiente dos moradores, que tiveram o auxílio financeiro do Estado.
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determinado pela faixa salarial, onde a mais baixa seria de 0-3 salários mínimos, e a 

mais alta acima de dez salários mínimos, e a seleção também considerava tipo de uso do 

imóvel, com a priorização do uso habitacional ou misto. Quanto a seleção dos 

moradores beneficiados, eram classificados como “residentes em imóvel de valor 

patrimonial”, priorizando-se, neste caso, os proprietários residentes, depois os inquilinos 

com promessa de compra; e “população residente em subhabitação, em área do sítio 

histórico” (GUSMÃO, 2011, p. 108). Tanto os edifícios de valor patrimonial quanto as 

habitações precárias tinham como primeira exigência para serem selecionadas suas 

condições de habitabilidade.  

O caráter participativo da população foi um elemento facilitador do PPO, pois 

Olinda já possuía uma associação de moradores, a Sociedade Civil de Defesa da Cidade 

Alta (SODECA) e outros grupos eu buscavam preservar seu modo de vida tradicional, 

além disso, a criação de novos conselhos e associações era incentivada pelo projeto, 

como forma de garantir a participação efetiva dos moradores, e auxiliar o poder público 

na realização de reuniões e debates periódicos (BARRETO, 2008, p. 148). Havia uma 

resistência por parte da população na instalação de equipamentos que poderiam causar a 

descaracterização da área, ou o aumento no fluxo de visitantes e da especulação 

imobiliária. Uma pesquisa realizada em 1983 pela FCPSHO, com os moradores do 

perímetro tombado, demonstrou uma preferência pela implantação de comércios e 

serviços que auxiliassem no cotidiano dos moradores, sendo os usos mais citados 

consultórios (37,5%), farmácias (32,9%) e mercearias (29,2%). Apenas 4,4% dos 

entrevistados foram favoráveis à introdução de bares e 4,2% de boates, o que 

demonstrava uma resistência da população à substituição do uso residencial por 

atividades de lazer ligadas ao turismo (BARRETO, 2008, p. 161). 

A reivindicação dos moradores fez com que fosse criada a lei 4521/85, que em 

seu artigo 1º determinava que: “Fica proibida a concessão de licença, a qualquer título, 

para instalação e funcionamento de bares, restaurantes, casas noturnas e 

estabelecimentos similares na zona de preservação rigorosa da Cidade Alta” (OLINDA, 

1985, p. 1), permitindo apenas a renovação de licença dos estabelecimentos já 

existentes, o que fez com que surgissem diversos equipamentos irregulares. Em 1989 a 

SODECA seria responsável, também, por um Plano de Circulação de Veículos, que 

restringia o tráfego na área histórica. A esse respeito, uma nova pesquisa realizada pela 

FCPSHO, em 1991, apontou controvérsias quanto a opinião dos moradores sobre o 



100 
 

turismo no sítio histórico, ao indicar que 40% destes consideravam pouca a quantidade 

de visitantes e 31,8% achavam o fluxo de turistas suficiente. Por outro lado 83,4% dos 

entrevistados viam o turismo como benéfico para Olinda, e apenas 7,2% como 

prejudicial, o que demonstrava alguns conflitos de interesses entre os moradores da área 

histórica, e também entre esses e os outros usuários do lugar (BARRETO, 2008, p. 

165). 

Essas questões foram debatidas no encontro “Painel de Debates”, realizado entre 

os dias 18 e 22 de março de 1985, que configurou uma etapa importante do PPO e a 

consolidação do diálogo com a comunidade. Estavam presentes representantes de cerca 

de trinta entidades ligadas à cidade e à preservação cultural, instituições de classe e 

associações de moradores, como a SODECA. O evento se dividiu em quatro 

componentes: legal-jurídico participação da população, técnico e financeiro-

administrativo. O documento elaborado ao final do encontro (Anexo C) apresentava 

diversas diretrizes técnicas, como a necessidade de se estabelecer uma agenda de 

eventos públicos para fortalecer o debate popular, tendo como foco o tema da habitação 

e saneamento na recuperação de centros históricos, e a partir daí se desenvolver outras 

reflexões (SPHAN, 1985, p.11). 

Com o fim do BNH a Prefeitura Municipal de Olinda continuou o PPO de 1986 

até abril de 1989, sem o financiamento federal, utilizando recursos do Fundo de 

Participação do Município (FPM), porém não conseguiu atender toda a demanda de 

moradores inscritos. Assim, das 437 inscrições, foram assinados 175 contratos, 

referentes a 104 imóveis, já que alguns dos proprietários efetuaram mais de um 

contrato. Dos inscritos, apenas 14 eram pessoa jurídica, todos os demais pessoa física, 

com uso residencial (GUSMÃO, 2011, p. 94). 

Vera Bosi (1987) menciona que o PPO não chegou a ser avaliado oficialmente 

pelo SPHAN/Pró-Memória e pelo BNH, mesmo assim foi considerada uma experiência 

de sucesso, pelos moradores e técnicos participantes, devido à forte adesão da 

população e ao baixo índice de inadimplência, atribuído à participação efetiva da 

comunidade. Embora tenha fomentado importantes discussões sobre a implementação 

de ações de conservação integrada, criação de normativas e atuação dos agentes 

financeiros nos projetos, não houve previsão orçamentaria para sua continuação (BOSI, 

1987, p. 142). 
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A finalização do PPO acarretou, no final da década de 1980, a extinção do Fundo 

de Preservação e a desarticulação do Sistema de Preservação Municipal de Olinda. A 

falta de recursos para arcar com os custos da preservação do sítio histórico acabou 

incentivando alianças entre a prefeitura e investidores privados, em alguns casos os 

proprietários de imóveis, ocasionando uma grande quantidade de descaracterizações 

física dos edifícios, devido às mudanças de uso empregadas. A partir dos anos 1990, 

com a instituição de programas alternativos de financiamento do patrimônio cultural, 

instituídos pelo o Ministério da Cultura e o Governo do Estado – a exemplo do 

Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR), do Programa 

Monumenta/BID e da Lei Rouanet –, novas estratégias de gestão puderam ser 

implementadas. A captação de recursos priorizou a recuperação dos monumentos 

tombados e dos espaços públicos, atendendo em seguida a recuperação dos imóveis 

privados de Olinda. Apesar da relativa abrangência do patrimônio material da cidade, a 

falta de um sistema articulado de preservação, a exemplo do que existia no PPO, 

acarretou falhas gerenciais que comprometeram a execução das obras, fazendo com que 

os resultados nem sempre atendessem os anseios da população (BARRETO e 

PICCOLO, 2012, p. 240). 

Ao utilizar uma metodologia de atuação integrada, a equipe responsável pela 

execução do PPO conseguiu manter o diálogo com a comunidade, entendendo suas 

necessidades e buscando, de forma coletiva, encontrar alternativas de negociação para 

que os moradores pudessem receber os financiamentos. Por outro lado, também 

restauraram a confiança da população nos órgãos de proteção patrimonial e da 

administração pública. Assim, os técnicos não se colocaram como superiores frente aos 

habitantes, e a população de baixa renda, como comumente ocorrem nos projetos de 

reabilitação urbana, mas como articuladores e parceiros, analisando as situações caso a 

caso, do ponto de vista das necessidades da área tombada e, principalmente, da 

população. E a isso se deve a experiência de Olinda, mesmo tendo durado um curto 

período, ser considerada um sucesso até os dias atuais, a alcançado uma considerável 

adesão por parte da população. 

Apesar de ser um exemplo interessante de aplicação das principais recomendações 

internacionais, o projeto não durou o suficiente para se tornar uma política habitacional 

efetiva em centros históricos. Um dos motivos foi não ter recebido o apoio necessário 

do órgão de preservação nacional, se configurando mais como uma ação local. Os 
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resultados do PPO poderiam servir como base para uma mudança eficaz nas políticas de 

preservação patrimonial, promovendo o fortalecimento das entidades locais, criando um 

sistema nacional de preservação. 

Nas décadas seguintes os projetos de reabilitação em áreas históricas terão um 

foco maior na resolução dos problemas urbanos e na manutenção da população, com a 

criação de linhas de financiamento para imóveis primados e implementação de projetos 

de adaptação de edifícios subutilizados em moradia. Os programas desenvolvidos, e 

explanados no item a seguir, ao mesmo tempo em que mantém ações voltadas para a 

recuperação econômica dos centros históricos, como o incremento do turismo e de 

habitações voltadas para uma população de renda média, parece ter percebido que essas 

ações não alcançarão resultados sustentáveis se não estiverem aliadas à melhoria dos 

problemas urbanos e do bem estar social. Assim, embora ainda persistam alguns erros 

cometidos pelo PCH, é possível se perceber uma evolução na atuação dos órgãos de 

preservação, que reconhecem cada vez mais a importância da voz da população na 

elaboração dos projetos, mesmo que nem sempre a consulte. 
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4.3 As primeiras ações: o início da atuação dos órgãos estaduais de preservação na 

reabilitação urbana. 

 

Em meados dos anos 1980 ocorre uma mudança significativa no campo da 

proteção do patrimônio urbano, com a aplicação dos conceitos da conservação 

integrada, ou seja, uma estratégia de geração de investimentos e sustentabilidade 

econômica para realização de projetos urbanísticos, ações socioambientais e culturais, 

aliando a cooperação público-privada e a efetiva participação da comunidade. Para 

Leonardo Castriota (2007, p. 22) é nesse momento que surge, também, o conceito de 

“reabilitação urbana”, termo utilizado para definir as ações em áreas históricas 

formuladas a partir do conhecimento da realidade dos locais, assim “as políticas de 

patrimônio não se limitam mais a apenas formular estratégias de controle para as áreas a 

serem conservadas, mas passam a traçar estratégias amplas para o seu desenvolvimento, 

que partem exatamente de seu caráter de áreas conservadas”.  

A inserção da participação popular no processo de intervenção passa a ser vista 

como imprescindível para que se possa esperar algum sucesso. Assim, como 

demonstrou o PPO, o foco do discurso preservacionista desloca-se do turismo para a 

comunidade, pelo menos no discurso, tendência que começou a ser observada no final 

do PCH, quando as ações passam a contemplar os problemas urbanos e sociais das 

cidades históricas, e a população recebe uma maior atenção institucional 

(SANT’ANNA, 1995, p. 190).  

Embora o final dos anos 1980 e início dos anos 1990 tenha se configurado, no 

Brasil, como um período com poucos investimentos no campo da preservação do 

patrimônio cultural, é nesse momento que tem início a implementação de projetos de 

recuperação de centros históricos em diversas cidades brasileiras, a exemplo de João 

Pessoa, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e São Luís
62

 dentre outras, por 

iniciativa dos governos estaduais e/ou municipais, o que demonstra um reflexo da 

atuação do PCH no fortalecimento de uma rede de órgãos locais de preservação, e na 

disseminação da ideia de especulação do turismo cultural para melhoria econômica das 

cidades.  

                                                             
62Projeto de Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa (1987), Programa de Recuperação do Centro Histórico 

de Salvador (1991), Plano de Revitalização do Bairro do Recife (1989), Projeto Corredor Cultural no Rio de Janeiro 

(1985), Operação Urbana Anhangabaú em São Paulo (1991) e Programa de Preservação e Revitalização do Centro 

Histórico de São Luís (1989). 
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Segundo Gottschall e Santana (2007) foi na década de 1980 que se iniciaram no 

Brasil as discussões sobre a relação entre cultura, sociedade e espaço urbano, a partir 

daí, “de atividade espontânea que buscava o original como parte do cotidiano, assim 

definindo lugares nas cidades, a cultura passou a ser valorizada como mercadoria 

simbólica, capaz de agregar valor e difundir costumes e práticas” (GOTTSCHALL e 

SANTANA, 2007, p. 2). Com o crescimento das cidades, a modernização dos espaços e 

o surgimento de novas centralidades, ao mesmo tempo em que os centros históricos 

sofriam um constante esvaziamento e perda de vitalidade econômica, se tornavam 

espaços singulares, agregando realidades de outras épocas, cuja diversidade poderia ser 

exibida e explorada. 

O termo sustentabilidade, que já figurava como premissa em projetos anteriores, 

adquire, na década de 1990, o status de palavra de ordem das ações de reabilitação. 

Estas deveriam garantir a salvaguarda do patrimônio e da área objeto de intervenção a 

longo prazo, tanto do ponto de vista social, gerando de melhorias para a população e 

diversidade de usos, quanto do ponto de vista econômico, gerando subsídios para sua 

manutenção, objetivos que se relacionam diretamente com as determinações da 

Recomendação de Nairóbi, de 1976. 

A proteção e o restauro deverão ser acompanhados de atividades de animação 

social e cultural. Para isso, será essencial manter as funções existentes que se 

mostrem adequadas, nomeadamente o comércio e o artesanato, e criar outras 

novas que, para serem viáveis a longo prazo, deverão ser compatíveis com o 

contexto econômico e social da cidade, da região ou do país em que se 

inserem. O custo das operações de salvaguarda não deve avaliar-se apenas 

em função do valor cultural das construções mas também do seu valor de 

mercado decorrente do uso que delas se possa fazer. Os problemas sociais da 

salvaguarda não podem ser corretamente analisados sem ter em conta estas 

duas escalas de valor. Os usos a dar às edificações terão de adaptar-se às 

necessidades sociais, culturais e económicas dos habitantes, sem desvirtuar o 

caráter específico do conjunto histórico. Uma política de animação cultural 

deverá converter os conjuntos históricos em polos de atividades culturais e 

conferir-lhes um papel essencial no desenvolvimento cultural das 

comunidades circundantes (UNESCO, 1976, p. 7). 

Sempre ficou claro que, assim como os pedidos de tombamento, o foco dos 

projetos recaia sobre a possibilidade de exploração turística das áreas antigas, sobretudo 

nas cidades do Nordeste. Com a criação, em 1994, do Programa Integrado de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE)
63

, esse objetivo ganha um 

                                                             
63O PRODETUR/NE foi uma ação conjunta dos Ministérios dos Esportes e do Turismo recebia investimentos 

públicos e privados, a partir da integração do BID e do Banco do Nordeste (BNB), seu órgão executor (PAIVA, 2010, 

p. 2).  
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novo folego. Descrito por Paiva (2010, p. 198) como “um megaprojeto de investimentos 

adequado a um ambiente competitivo, [...] baseado em uma abordagem de 

autossustentabilidade e num moderno gerenciamento que supõe planejamento 

participativo e estratégico”, o programa se propunha a melhorar a qualidade de vida da 

população através do turismo, gerando condições para expansão dessa atividade. 

O PRODETUR/NE
64

 se tornou um dos principais financiadores de ações em 

centros históricos do Nordeste, privilegiando não só a recuperação do patrimônio 

tombado, mas principalmente a inserção e melhoria da infraestrutura e da mobilidade 

urbana, além da instalação de equipamentos de apoio turístico e realização de ações 

visando o aquecimento econômico das cidades (PAIVA, 2010, p. 205). Durante a 

década de 1990 diversas ações de restauro e recuperação de edificações históricas foram 

efetivadas, assim como a recuperação de áreas públicas e implementação de ações 

visando o crescimento turístico, porém poucas foram as ações que mantiveram um foco 

social, que buscasse a retomada do uso habitacional, ou a manutenção da população 

moradora, o que agravou, em alguns casos, o estado de degradação e abandono de 

algumas áreas centrais.  

A maioria dos centros históricos que se encontravam em estado de abandono e 

degradação nesse período, apresentavam áreas de ocupação irregular por moradores de 

menor renda, seja em casarões abandonados ou em conjuntos precários nos vazios 

urbanos. Um tratamento comum dado a essa população no início dos projetos foi a 

expulsão de suas casas, sem consideração quanto ao tempo de ocupação ou as relações 

econômicas e culturais dos moradores com o lugar, tendo em vista a necessidade de se 

melhorar a imagem da cidade. Em alguns casos prevendo a relocação das famílias para 

novas moradias, comumente localizadas nas bordas urbanas da cidade, longe da área a 

ser revitalizada, em outros apenas o pagamento de indenizações irrisórias, que não 

supriam o custo de uma nova moradia, fazendo com que os moradores realizassem uma 

nova ocupação irregular em outro ponto da cidade, ou retornassem para a área histórica. 

Os projetos realizados pelos estados e municípios, com apoio do PRODETUR, 

apresentaram erros e acertos que serviram de base para a formulação das novas políticas 

                                                             
64A primeira fase atuou até 1999, quando teve início o PRODETUR/NE II que se amplia sua área de atuação, 

agregando os estado de MG e ES, e várias fontes de financiamento, gestão e execução, como o BID, o BNB, o 

BNDES, a Embratur, o Ministério do Turismo, a Infraero, a CTI/NE, os estados e municípios, por meio das 

secretarias de turismo, e as unidades executoras (PAIVA, 2010, p. 206). Em 2008 o programa se tornou nacional. 
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desenvolvidas posteriormente, e, embora o fator social ainda não fosse a finalidade 

principal dos projetos de reabilitação dos centros históricos, após uma série de 

equívocos, surgiu um entendimento de que para se alcançar a sustentabilidade social e 

econômica desejada é preciso atender as necessidade de todos os atores envolvidos no 

processo, garantindo que haja uma diversidade econômica e social nessas áreas.  
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4.4 O Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Urbano (Monumenta) e 

os programas auxiliares. 

 

Em meados da década de 1990 foi criado o Programa Monumenta/BID, iniciado 

efetivamente só em 2000, com o objetivo de dinamizar a salvaguarda dos centros 

históricos tombados pelo IPHAN. O programa se configurava como um plano de 

preservação urbana criado pelo Governo Federal e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), com a intenção era viabilizar ações com ênfase nos sítios e 

conjuntos urbanos (DUARTE JUNIOR, 2010, p. 55). Seus fundamentos foram 

apresentados em 1996, juntamente com o quadro de cidades que seriam priorizadas, 

sendo elas os centros históricos de alguns dos maiores núcleos urbanos do país: São 

Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, e dois núcleos considerados Patrimônio da 

Humanidade: Ouro Preto e Olinda. Nabil Bonduki descreve o contexto dos núcleos no 

período de implementação do Monumenta: 

O Iphan calculou que, na segunda metade dos anos 1990, dos oitocentos 

monumentos nacionais tombados individualmente (edifícios históricos), 

somente 20% estavam em boas condições e 5% precisando de pequenos 

reparos. Os demais apresentavam graves problemas: 10% encontravam-se em 

ruínas, 40% em más condições e 25% com modificações inadequadas. A 

deterioração sinalizava uma questão central: a utilização da maioria dos 

edifícios históricos não justificaria os gastos de manutenção necessários à 

preservação de suas características históricas e artísticas. Em agosto de 1999, 

apenas 32% dos monumentos eram utilizados de forma compatível com a 

preservação, enquanto 45% estavam destinados a usos que os deterioravam, 

20% parcialmente ocupados e 3% abandonados (BONDUKI, 2010, p. 36). 

O período inicial de formulação do Monumenta/BID foi lento e gradual, sua ideia 

central se focava em promover o desenvolvimento econômico e social por meio do 

patrimônio, o que já havia sido feito no PCH, mas agora com a inserção de medidas que 

procurassem garantir a sustentabilidade do programa, ou seja, que auxiliassem no 

desenvolvimento das cidades e na preservação do patrimônio histórico 

concomitantemente
65

. Como reflexo da participação do BID no processo, foi fixada a 

exigência de que os projetos locais deveriam gerar recursos que se voltariam para a 

conservação dos bens ao longo do tempo, o que estabeleceu um foco na política de 

parceria entre os gestores públicos e a iniciativa privada (GIANNECCHINI, 2015, p. 2).  

                                                             
65Como explica Bonduki (2011, p. 10), O Monumenta realizou diferentes tipos de intervenções que visavam a 

qualificação dos espaços públicos nos centros históricos e a geração de impactos econômicos, urbanos, sociais e 

culturais para garantir a sustentabilidade da preservação. O Monumenta/BID também procurou garantir a autonomia 

da gestão local em relação ao governo federal e a captação de recursos, propondo a criação de um Fundo Municipal 

de Preservação do Patrimônio Cultural. 
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No ano 2000 foram escolhidos os 26 municípios
66

, em todas as regiões do país, a 

serem contemplados pelo Monumenta/BID e receberem as Unidade Executoras do 

Programa (UEP), responsáveis por viabilizar a recepção dos recursos e direcionamento 

dos investimentos. O objetivo era integrar desde a restauração de monumentos até a 

capacitação de mão-de-obra, para garantir que os municípios pudessem dar 

continuidade e manutenção às ações implantadas, além de incentivar o desenvolvimento 

local através do turismo. Desde o início foi tido como necessário o envolvimento da 

sociedade civil (moradores, usuários, proprietários, empreendedores), o que 

impulsionou a criação de projetos de capacitação e promoção de atividades econômicas, 

e da recuperação dos imóveis privados, além de atividades de educação patrimonial. 

Essa premissa partiu dos levantamentos preliminares realizados pelo Ministério da 

Cultura, que constataram que um dos principais empecilhos para a preservação do 

patrimônio no Brasil é a falta de comprometimento e conhecimento do tema por parte 

da população
67

. 

Considerando que a maioria dos edifícios históricos eram funcionalmente 

obsoletos e inadequados para seu uso, seus proprietários, que em geral 

desconheciam a importância histórica do patrimônio, fizeram modificações 

incompatíveis com a preservação do patrimônio, que danificaram ou afetaram 

suas características originais. Mesmo quando a intenção era preservar, a 

escassez de mão de obra e não exigência de certificação técnica para 

participar das licitações, somada ao desconhecimento da maioria dos 

empreiteiros e artesãos das técnicas apropriadas para trabalhar com edifícios 

e materiais históricos trouxe resultados danosos à preservação (BID, 2010, p. 

2). 

É perceptível que embora o programa apresentasse um discurso voltado para a 

sustentabilidade e a participação popular, assim como no PCH, as diretrizes se focavam 

no desenvolvimento econômico dos centro históricos a partir da exploração turísticas e 

atividades correlacionadas. Por outro lado, não se deu a devida importância para a 

                                                             
66Além dos seis municípios considerados prioritários, foram incluídos centros históricos de metrópoles regionais: 

Porto Alegre/RS, Belém/PA e Manaus/AM, alguns importantes polos de mineração: como Mariana, Congonhas do 

Campo, Diamantina e Serro/MG, Goiás/GO, Natividade/TO e Lençóis/BA, núcleos nordestinos ligados à produção 
de açúcar, algodão e fumo: Cachoeira/BA, Laranjeiras e São Cristóvão/SE e Alcântara/MA, importantes áreas 

portuárias: Corumbá/MS, Penedo/AL e São Francisco do Sul/SC, e núcleos históricos representativos do processo de 

ocupação do interior do país: Icó/CE, Pelotas/RS e Oeiras/PI. Até a finalização da lista foram realizadas pequenas 

alterações, em virtude de problemas como a concessão de contrapartidas, documentação necessária e capacidade de 
executar os projetos, entre outro. Todas as cidades recebiam Unidade Executoras do Programa (UEP) que 

viabilizavam a recepção dos recursos e direcionamento dos investimentos (BONDUKI, 2010, 40). 

67Para o desenvolvimento do programa o MinC realizou uma pesquisa de âmbito nacional em 21 cidades, 

entrevistando 1.800 famílias, visando averiguar o conhecimento e a atitude da população frente ao patrimônio. A 
pesquisa mostrou que as pessoas reconhecem apenas 25,8% dos conceitos expostos sobre o tema, que o 

conhecimento aumenta de acordo com a escolaridade, a idade e a classe social e que há uma probabilidade dos 

pesquisados conhecerem a história e o patrimônio de sua região do que de outras áreas (BID, 2010, p. 2). Esses dados 

demonstraram que o trabalho de educação patrimonial seria essencial para o sucesso das ações.  
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manutenção dos moradores, a recuperação dos imóveis se focava mais na criação de 

uma paisagem propícia ao comércio patrimonial, que atraísse novos estabelecimentos e 

moradores com condições de consumir o espaço, do que melhorar e manter as famílias 

que ali residiam. 

O fim do PCH não acarretou uma mudança significativa na forma de pensar a 

preservação do patrimônio, mas desestruturou uma rede de preservação nacional que 

contava com a atuação do IPHAN e o apoio de um quadro técnico local ampliado e 

reformulado. A criação do Monumenta/BID promoveu uma reestruturação do sistema, 

tendo como um dos focos principais a revisão da legislação
68

 local de preservação 

patrimonial implementada pelos órgãos, que levaria em consideração aspectos 

particulares de cada região. Assim, em 1998 foi criada uma comissão técnica dentro do 

IPHAN, em co-cooperação com a UNESCO, com a intenção de dar apoio à equipe do 

Monumenta/BID (DUARTE JUNIOR, 2010, p. 55).  

Para além as questões técnicas, alguns equívocos cometidos no PCH foram 

repetidos na formulação e na implementação do Monumenta/BID, como o foco inicial 

voltado para a promoção do turismo como atividade de suporte econômico, a não 

priorização de investimentos para o fortalecimento institucional dos parceiros locais, o 

que gerou dificuldades pela falta de estrutura municipal adequada, e a falta de suporte à 

manutenção do uso habitacional (SANT’ANNA, 2016, p. 71). No final da década de 

1980 e início de 1990 o esvaziamento das áreas centrais era um problema perceptível e 

que deveria ser combatido para que efetivamente as ações empreendidas pudessem 

gerar melhorias a longo prazo, e para tanto se tornou necessária a criação de medidas 

especificas.  

A realidade do mercado habitacional brasileiro ajudou a agravar o problema dos 

centros históricos, pois este sempre se baseou em um modelo focado na expansão de 

fronteiras. Para a classe média a oferta de financiamentos de imóveis novos, e em novos 

bairros, sempre se apresentou de forma mais atraente e facilitada que aqueles voltados 

para edificações existentes. Para a população de menor renda, as opções mais comuns 

são o loteamento ou conjunto habitacional, comumente instalados nas franjas da malha 

urbana, devido ao valor do solo nas áreas já consolidadas. Esses dois modelos geraram, 

                                                             
68Como a maioria das normativas elaboradas se mantinham muito semelhantes a legislação federal, criou-se a ideia de 

uma hierarquia de importância, onde um bem tombado como patrimônio nacional seria mais importante que um 

estadual ou municipal, gerando pouca demanda de tombamentos estaduais e uma carga maior para o IPHAN. 
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além do crescimento horizontal, o continuo e rápido esvaziamento dos centros 

tradicionais, não só por parte dos moradores mas dos comércios locais que deles 

dependiam, e das instituições públicas deslocadas para valorizar as novas áreas 

(ROLNIK e BOTLER, 2004, p. 1).  

Paralelamente, em dezembro de 2000 foram criados dois programas 

independentes para viabilizar as ações que não conseguiriam ser realizadas no âmbito 

do Monumenta/BID, o Programa de Revitalização de Sítios Históricos (PRSH), através 

de um acordo de cooperação técnica entre o IPHAN e a CEF, e o Programa de 

Reabilitação Urbana de Sítios Históricos (URBIS), implementado pelo IPHAN visando 

a inserção do patrimônio histórico nas políticas de desenvolvimento urbano e 

provimento de habitação, seguindo as bases do extinto PRNH. Os dois programas 

possuíam uma relação de complementariedade, pois o IPHAN seria responsável pela 

assessoria técnica das ações do PRSH, a CEF pelo financiamento das ações do URBIS 

(SANT’ANNA, 2004, p. 289). 

O URBIS foi um projeto multissetorial, que tinha como premissa solucionar os 

problemas que afetam os centros históricos a partir de uma ótica de desenvolvimento 

urbano, buscando reinserir essas áreas na dinâmica das cidades. De acordo com Marcelo 

Brito
69

 (2002), os objetivos se focavam em “recuperar as condições de habitabilidade 

dos sítios históricos, bem como estimular a sua revitalização socioeconômica e 

cultural”, proporcionando, ao mesmo tempo, a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores das áreas urbanas antigas, e a valorização do patrimônio cultural, enquanto 

um elemento importante para o desenvolvimento social sustentável (BRITO, 2002, p. 

3). 

A estratégia de atuação do URBIS
70

 se baseava na construção de uma gestão 

compartilhada das ações e responsabilidades, com a criação de uma Comissão Gestora 

Local, que realizaria a articulação necessária entre as instâncias públicas e a sociedade, 

                                                             
69Marcelo Brito é arquiteto, doutor em gestão urbana, e foi coordenador nacional do Programa de Reabilitação 
Urbana de Sítios Históricos (URBIS), de 2000 a 2003. 

70Como os recursos disponibilizados pelo IPHAN eram insuficientes para realização das ações de alcance territorial, 

o URBIS também atuava na captação do suporte financeiro necessário, mediante iniciativas de captação de recursos, 

articulação de parcerias e alocação de recursos do Ministério da Cultura, através do PRONAC, da CEF, da Secretaria 
Especial de Desenvolvimento Urbano (atual Ministério das Cidades), da EMBRATUR, do BNDES, do SEBRAE, 

além de agências de pesquisa, outros órgãos governamentais e internacionais. A contrapartida local variava de acordo 

com o porte da cidade e o tipo de centro histórico, medida adotada devido ás críticas feitas ao Monumenta/BID 

(BRITO, 2002, p. 4; SANT’ANNA, 2004, p. 292). 
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além da integração dos setores urbanos tradicionais (habitação, saneamento, mobilidade 

urbana, emprego e renda, educação e cultura, meio ambiente, turismo, etc.). Ele também 

previa a elaboração de um Plano de Preservação, de natureza normativa, estratégica e 

operacional, respeitando as especificidades do sítio histórico, que definiria as formas de 

atuação delimitando as competências dos setores público, privado e cooperativo de 

acordo com os princípios e linhas de ação estabelecidos (BRITO, 2002, p. 4). 

I) recuperação de edifícios públicos e privados para usos residencial, 

comercial, de serviços e mistos; II) recuperação e/ou instalação de infra-

estrutura urbana como saneamento básico, iluminação pública compatível, 

sistema viário, etc; III) recuperação de espaços públicos, como áreas verdes, 

parques, jardins, praças, alamedas, etc; IV) recuperação e/ou instalação de 

equipamentos coletivos culturais como museus, bibliotecas, cinemas, teatros, 

etc e/ou de serviços públicos de proximidade, etc; V) recuperação e/ou 

instalação de mobiliário urbano compatível, como sinalização urbana, 

turística e cultural, luminárias, quiosques, paradas de ônibus, fontes, 

esculturas, bancos, etc; VI) estímulo à revitalização de atividades locais 

geradoras de emprego e renda, associadas à dinamização sociocultural e 

econômica da área, com atenção especial às micro e pequenas empresas e ao 

setor cooperativo na formação e capacitação de empreendedores para a 

geração de negócios, como o artesanato e o turismo cultural; VII) apoio à 

revitalização da capacidade instalada na área, mediante a implantação de 

oficinas-escolas para treinamento e reciclagem da mão-de-obra em tarefas de 

reabilitação urbana, como na formação e capacitação de empreendedores para 

a geração de negócios voltados para aspectos e valores agregados a esses 

sítios históricos, especialmente naqueles setores relacionados ao artesanato e 

ao turismo cultural (BRITO, 2002, p. 4).  

 

Sant’Anna (2004, p. 290) ressalta que, diferente do Monumenta/BID que via no 

conceito de sustentabilidade a necessidade de geração de renda para manter a 

conservação do patrimônio, o URBIS propunha uma ideia de sustentabilidade ampliada, 

agregando todos os aspectos da reabilitação urbana na formação de políticas públicas de 

democratização do espaço, procurando garantir o equilíbrio entre a população e o 

território que esta ocupa, a diminuição da pressão sobre os recursos disponíveis e da 

segregação espacial. 

O URBIS foi concebido para atuar nos 80 sítios históricos tombados pelo IPHAN 

na época de sua implantação. As exigências eram que as cidades possuíssem legislação 

de preservação patrimonial, um estoque edilício degradado que pudesse ser adaptado 

para fins de habitação e outras funcionalidades, áreas ocupadas por moradores de menor 

renda em condições precárias e necessidade de melhorias da infraestrutura local. Para 

implantação de sua fase experimental, de 2001 a 2003, foram escolhidas as cidades de 
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Mariana/MG, Pirenópolis/GO, Sobral/CE e Laguna/SC
71

, e em todas foram realizadas 

as estratégias de planejamento participativo necessárias, como reuniões preparatórias e 

seminários técnicos, com a participação da CEF e da população local, visando a 

formação da Comissão Gestora Local e a delimitação da área de intervenção. A ideia 

inicial de se realizar ações concretas baseadas em estudos detalhados acabou por ser 

inviabilizada pela pressão local, sobretudo política, pela carência de verbas municipais e 

pelas exigências para viabilização das parcerias, que exigia uma atuação imediata no 

sítio histórico como demonstração do programa. Até o final de 2002 as ações haviam 

sido definidas em todas as cidades selecionadas, porém nenhuma chegou a concluir a 

elaboração do Planos de Preservação. O programa foi suspenso em 2003, por falta de 

recursos, sendo as cidades incorporadas à fase seguinte do Programa Monumenta 

(SANT’ANNA, 2004, p. 294-295).  

O URBIS se configurou como um programa audacioso e complexo, com uma 

agenda ampla de atuação nas áreas históricas, prevendo soluções que respeitavam o 

direito a cidade para a população e as especificidades dos sítios históricos. Infelizmente 

sua atuação, assim como outros programas de reabilitação urbana, foi limitada pelo 

desinteresse das instituições e parceiros envolvidos, a falta de um corpo técnico local 

especializado para compor as comissões locais, o que aumentou a lentidão do processo, 

e o ritmo político do país, onde as ações urbanas são vistas como propaganda a serem 

exibidas no prazo anterior às eleições. O programa também demonstrou um avanço na 

visão da preservação cultural das cidades, indo além da imagem de espetacularização 

explorada pelas políticas implementadas nos anos 1980 e 1990, pensando os sítios 

históricos como uma parte atuante da cidade, que precisa cumprir sua função social. 

Sobre o projeto criado para complementar o URBIS, o PRSH, este se configurava 

como uma modalidade de financiamento voltada para áreas protegidas como patrimônio 

histórico, em nível federal ou local, propícias a agregar usos e funções diferenciadas, 

sobretudo a residencial, de forma sustentável e buscando garantir a manutenção dos 

moradores tradicionais. Seu objetivo principal era “integrar a política de 

desenvolvimento urbano com a preservação do patrimônio edificado e urbanístico das 

áreas centrais [...], substituindo a prática da expansão da área física das cidades pela 

                                                             
71A escolha das cidades, além de atender aos requisitos exigidos pelo programa, cedeu à pressão das prefeituras que 

não estavam entre as 27 priorizadas pelo Monumenta/BID. Para uma segunda fase haviam sido pré-selecionadas as 

cidades de Manaus/AM, Parati/RJ e Cuiabá/MT (SANT’ANNA, 2004, p. 294).  
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abordagem que privilegia a reabilitação de áreas consolidadas” (CEF, 2000). Para 

obtenção de crédito, o município deveria apresentar estratégias de reabilitação urbana, 

elaboradas com a participação da comunidade, que deveriam se basear em ações 

integradas, capazes de atrair investimentos privados, e tendo como diretriz a promoção 

da diversidade social. 

Em 2001 a CEF firmou uma parceria com o governo francês, que possibilitou a 

realização da Avaliação dos Estudos de Viabilidade para Reabilitação de Imóveis de 

Uso Habitacional. Esse estudo se configurou como uma das primeiras abordagens da 

reabilitação de centros históricos voltada para a promoção de habitação e diversidade 

(MOREIRA, 2003, p. 8). Após a avaliação, além da aquisição e recuperação dos imóveis, 

o PRSH
72

 buscou promover melhorias nas condições de habitabilidade para os 

moradores, incentivando o aumento da oferta de trabalho, serviços, comércio e lazer 

nessas áreas. As ações se concentravam em porções denominadas Perímetros de 

Reabilitação Integrados (PRI), que deveriam abranger os imóveis com potencial para 

reabilitação, e os locais onde seriam realizadas as melhorias da infraestrutura, dos 

serviços e equipamentos públicos, na forma de ação pública integrada (ROLNIK e 

BOTLER, 2004, p. 4). Até 2003 a metodologia de PRI foi implantada pela CEF em oito 

centros urbanos
73

, sendo estes Rio de Janeiro, Salvador, Natal, João Pessoa, Porto 

Alegre, Belém, São Luís e Recife. 

É interessante verificar a ausência de uma relação explicita entre o 

Monumenta/BID e o PRSH, mesmo quando atuavam ao mesmo tempo em um mesmo 

centro histórico. Essa falta de articulação entre os programas parece figurar como um 

dos principais problemas quanto a continuidade e financiamento dos projetos. Assim, 

pensar um uma efetiva política nacional de reabilitação urbana parece algo distante da 

realidade brasileira, quando o que se tem são ações fragmentadas, ligadas a órgãos e 

ministérios específicos, e nem sempre dispostos a formar uma rede de colaboração.  

                                                             
72O PRSH não possuía um fundo específico de financiamento, os recursos vinham do Programa de Arrendamento 

Familiar (PAR), e a CEF viabilizaria algumas ações de reabilitação agregando recursos da lei federal de incentivo à 

cultura, quando estes ultrapassassem os tetos de financiamento estabelecidos pelo PAR (ROLNIK e BOTLER, 2004, 

p. 4). 

73
As ações realizadas nos oito municípios totalizaram: 593 unidades contratadas, no valor aproximado de 

R$ 15 milhões. As operações se dividem em: obras de recuperação interna e externa, restauração de 

fachada ou ruína existente, construções novas em vazios urbanos de sítios históricos tombados (Dados de 

2003 disponíveis em http://www.marketingbest.com.br/sustentabilidade/caixa-1/). 
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Ainda dentro da política urbana, em 2001 foi aprovado o Estatuto das Cidades, 

como uma tentativa de se promover a função social da propriedade nas diferentes áreas 

das cidades, visando manter a sustentabilidade urbana e diminuir a segregação espacial 

por faixa de renda. Para isso, dentre as suas diretrizes gerais havia uma série de 

responsabilidades que deveriam ser atribuídas ao poder público, inclusive a de 

preservação do patrimônio cultural através da ordenação e controle do uso do solo, e os 

instrumentos de política urbana que deveriam ser aplicados para frear a especulação 

imobiliária, como a criação de planos diretores visando não só a ordenação do território, 

mas também ações de desenvolvimento econômico e social. 

Raquel Rolnik e Milton Botler (2004, p. 5) afirmam que as áreas centrais são as 

que mais reúnem elementos favoráveis para a aplicação dos princípios e instrumentos 

do Estatuto das Cidades, por possuírem um acervo edificado consolidado, com potencial 

habitacional, serem dotadas de infraestrutura urbana, serviços e equipamentos públicos 

e privados, e postos de trabalho. O fato de apresentarem uma acelerada degradação de 

parte dos edifícios e da infraestrutura, e terem sofrido com processos de evasão de 

população e de atividades, faz com que se tornem, também, as áreas que mais precisam 

desses mecanismos. Como última análise, os autores apontam que a formulação de uma 

política de reabilitação eficiente só será possível se ocorrerem ações integradas, públicas 

e privadas, voltadas para a recuperação e reutilização das construções e dos vazios 

urbanos, a melhoria dos espaços e serviços públicos, da acessibilidade e dos 

equipamentos comunitários. Além da recuperação dos elementos materiais é preciso que 

haja uma reapropriação por parte da população, que deve participar de todo o processo, 

para que os resultados se tornem sustentáveis a longo prazo, e não haja um retorno dos 

problemas atuais. 

Em 2003, com a mudança do governo federal, ocorrem grandes alterações no 

campo da preservação do patrimônio cultural, a começar pela posse de uma nova gestão 

no IPHAN e no Ministério da Cultura. Thais Rebouças (2013, p. 4) destaca as 

transformações que ocorreram, desde o início da nova gestão: 1) o Programa 

Monumenta/BID passa a se chamar Programa Monumenta, 2) a articulação entre o 

Monumenta e outras políticas nacionais, sobretudo as de desenvolvimento urbano e 3) a 

incorporação da Unidade Central de Gerenciamento do Programa ao IPHAN. Nesse 

mesmo ano é criado o Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais (PRAUC 

ou PRAC), vinculado ao então recém implantado Ministério das Cidades. Esse 
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programa mantinha uma forte interlocução com as práticas de preservação e 

recuperação do IPHAN e do Monumenta, o que viabilizou a assinatura de um termo de 

cooperação técnica, firmado entre o IPHAN e os Ministérios da Cultura, das Cidades e 

do Meio Ambiente, para implementar a criação de Planos Diretores Municipais dentro 

dessa ótica interdisciplinar (REBOUÇAS, 2013, p. 5).  

Considerando que nas avaliações realizadas quanto às dificuldades de preservação 

no Brasil um dos problemas mais recorrentes era o uso inadequado das edificações, que 

contribuía para sua degradação e descaracterização e em muitos casos estava 

relacionado também à marginalização das áreas, intensificada por problemas de 

infraestrutura urbana e à falta de financiamento para recuperação dos imóveis, essa 

medida de atuação interministerial foi necessária para garantir ações articuladas de 

recuperação urbana, considerando todos os seus aspectos morfológicos e sociais. 

2.3 As principais causas da deterioração do patrimônio histórico foram 

fundamentalmente devido ao uso que se fazia dos edifícios históricos, o qual 

muitas vezes não justificava os gastos com a preservação de suas 

características históricas e artísticas. A maioria dos edifícios históricos eram 

funcionalmente obsoletos, em áreas de difícil acesso, mal iluminadas e 

inseguras, levando a um círculo vicioso de redução dos atrativos/incentivos 

para sua ocupação e promoção do comércio ao redor destes edifícios, 

tornando estas áreas cada vez menos seguras. 

2.4 Alguns dos incentivos tributários com o objetivo de aumentar os 

investimentos e promover a manutenção e uso do patrimônio foram mal 

concebidos e eram ineficientes, pois não estabeleciam prioridades no 

investimento destes recursos nem estavam condicionadas à devida 

manutenção do bem. Estes recursos apesar de destinados a atividades 

culturais, em sua maior parte estavam desvinculadas da finalidade de 

preservação do patrimônio imóvel (BID, 2010, p. 2).  

O PRAUC foi criado tendo como prioridade a recuperação e adaptação de imóveis 

vazios para serem utilizados por programas de habitação de interesse social, buscando 

contribuir tanto para a diminuição do déficit habitacional, quanto para a preservação do 

estoque edilício das áreas antigas, transformando esses espaços em locais dotados de 

diversidade de uso e ocupação (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008, p. 3). Além do 

aspecto social da preservação e geração de moradia, o incentivo a ocupação do centro 

também seria uma maneira de conter a expansão urbana horizontal, e a relocação de 

populações de baixa renda para além do limite da malha urbana das cidades. Seus 

princípios se baseavam, principalmente, na revisão das normativas que tratavam do 

patrimônio da União, a fim de facilitar a doação dos imóveis ociosos para fins de 

habitação de interesse social, e na utilização dos instrumentos previstos no Estatuto das 
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Cidades, aspecto que dificultou a atuação do programa, devido à falta de 

regulamentação da maioria desses instrumentos por legislações municipais, impedindo 

sua aplicação. 

Ainda no âmbito da promoção de moradia nos centros antigos, em 2004 foi criado 

o subprograma de Financiamento para Recuperação de Imóveis Privados
74

, cuja função 

era dar suporte às ações do Monumenta. Implementado em parceria com a CEF, que 

oferecia recursos para recuperação de edificações sobre proteção federal e sua 

adaptação a diversos usos, o financiamento também tinha como objetivo resguardar a 

identidade cultural dos edifícios. O subprograma foi considerado uma das principais 

ações do Monumenta, e um dos pontos altos de sua atuação, pois conseguiu atender 

uma contingente populacional de menor renda, que normalmente se situava à margem 

das ações de preservação urbana (DUARTE JUNIOR, 2010, p. 76).  

Devido aos bons resultados, o Financiamento para Recuperação de Imóveis 

Privados continuou existindo mesmo após a extinção do Monumenta, em 2010/2011. 

Sua principal finalidade era proporcionar condições de pagamento
75

 que pudessem se 

adequar aos perfis dos proprietários, e assim garantir a conservação do casario tombado. 

Essa medida também visava garantir a permanência da população nos centros históricos, 

tanto para moradia quanto para o comércio e serviços, como uma tentativa de que áreas 

recuperadas pudessem ter um retorno econômico, através do consumo cotidiano, não 

ficando à mercê apenas do turismo e atividades sazonais, e evitar que retornassem ao 

estado de abandonou ou degradação. 

Para entender esse papel da moradia é importante lembrar que os processos 

de crescimento urbano geram em diversas cidades, em particular nas grandes, 

o esvaziamento e a degradação das áreas centrais, caracterizados 

principalmente pela redução do número de moradores, subutilização dos 

imóveis, deterioração do patrimônio histórico, precarização das moradias, 

concentração de atividades informais, mudança no perfil socioeconômico dos 

moradores, dos usuários e das atividades locais, além da transferência de 

organismos públicos e privados para outras localidades (DIOGO, 2009, p. 

20). 

                                                             
74O pedido de financiamento podia ser feito por pessoa física ou jurídica, sem juros e em até quinze anos para 
edificações de uso habitacional ou misto, e em até dez anos para outros usos. 

75Foram oferecidas taxas de juros igual a zero, com prazos que variavam entre 10 a 20 anos, de acordo com a renda 

salarial do proponente, que poderia ser o proprietário do imóvel, inquilinos, parceiros dos proprietários, futuros 

compradores ou qualquer usuário do imóvel disposto a requerer o financiamento. Dentre as ações financiadas 
estavam a recuperação de fachadas e coberturas, estabilização e consolidação estrutural, demolição de acréscimos 

irregulares, embutimento de fiação elétrica, e, para os mutuários com renda mensal inferior a três salários mínimos, 

seriam realizadas modificações internas necessárias para atender as exigências legais quanto a conforto ambiental e 

para geração de renda (VIEIRA, OLIVEIRA e LIRA, 2011, p. 5).
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O programa Monumenta lançou dois editais, o primeiro em 2005, que realizou 

130 obras em imóveis privados nas 26 cidades participantes, e o segundo em 2008, que 

atuou nas cidades que não haviam sido beneficiadas anteriormente, ou onde não ocorreu 

a repercussão esperada. A principal prerrogativa de ambos os editais era estimular ações 

conjugadas entre governo, comunidade e iniciativa privada na recuperação do 

patrimônio (VIEIRA, OLIVEIRA e LIRA, 2011, p. 10). Segundo avaliação do BID, 

feita em novembro de 2010, o desempenho do programa foi considerado satisfatório, 

porém, ao se analisar seus resultados, é possível concluir que as exigências 

determinadas nos editais geraram uma limitação para atender as diversas realidades 

apresentadas nos municípios selecionados (REBOUÇAS, 2013, p. 8).  

As críticas ao programa se desdobram sobre alguns pontos principais, como a 

criação de um fundo de preservação para viabilizar seu funcionamento, que seria 

abastecido pelas contrapartidas municipais e pelo pagamento de usufruto e taxas de 

concessão advindas da restauração de áreas e imóveis públicos para usos particulares. 

Porém não havia garantias quanto ao interesse do setor privado. Outras críticas se 

voltavam para a dificuldade do IPHAN em estabelecer parcerias com os municípios e 

investidores privados
76

, o que fica claro pela grande disparidade entre a quantidade de 

cidades com propostas inscritas nos editais, e as que de fato ofereceram contrapartidas 

suficientes para a atuação e desenvolvimento do programa (Tabela 02). 

Tabela 02 - Programa Monumenta – Financiamento de Imóveis Privados (2006 - 2012).  

MUNICÍPIO Nº DE PROPOSTAS Nº DE CONTRATOS OBRAS CONCLUÍDAS 

Alcântara* 44 0 0 

Belém 87 8 8 

Cachoeira* 141 38 31 

Congonhas 54 11 6 

Corumbá 30 6 6 

Diamantina 201 24 11 

                                                             
76De acordo com Duarte Junior (2010, p. 60), não havia uma garantia de manutenção permanente do acervo edificado 

por parte da gestão municipal, pois a maior parte dos municípios contemplados apresentavam baixas taxas de 
arrecadação anual, o que dificultava o cumprimento dos compromissos exigidos pelo programa por parte das 

prefeituras, bem como a realização das ações necessárias a reabilitação que não eram cobertas pelo fundo de 

preservação, e seriam de responsabilidade dos municípios. Com relação à participação do setor privado, considerando 

que, na maioria das vezes, os centros históricos das cidades brasileiras apresentavam uma situação de estagnação 
econômica e esvaziamento, isso desencorajava os investimentos privados nessas áreas. 
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Goiás* 238 93 61 

Icó* 62 16 15 

Laranjeiras* 34 2 1 

Lençóis* 232 70 57 

Manaus 26 0 0 

Mariana 41 15 7 

Natividade* 80 61 58 

Oeiras* 8 0 0 

Olinda 54 5 0 

Ouro Preto 45 36 35 

Pelotas 13 7 4 

Penedo 77 21 19 

Porto Alegre 33 14 10 

Recife 39 1 0 

Rio de Janeiro 34 4 4 

São Cristóvão* 30 3 2 

São Francisco do Sul 85 29 14 

São Paulo 7 1 0 

Serro* 85 29 14 

Total 1.784 487 360 

*Estado participa do convênio do Programa. 

Fonte: Programa Monumenta/IPHAN. BONDUKI, 2010, p. 290. 

As 26 cidades, participantes diretas do programa, receberam financiamento para 

projetos de restauração de monumentos e reabilitação de espaços públicos, implantação 

e manutenção da infraestrutura urbana, financiamento para recuperação de imóveis 

privados, e medidas de fortalecimento institucional das unidades locais do IPHAN 

(VIEIRA, OLIVEIRA e LIRA, 2011, p. 5). De acordo com o Relatório de Termino do 

Projeto os resultados alcançados foram: 

Em Cachoeira (BA) e Laranjeiras (SE) foram instalados campi 

universitários federais - a Universidade Federal do Recôncavo Baiano e 

Universidade Federal de Sergipe – em locais que se encontravam em estado 

de arruinamento. A implantação das Universidades teve como objetivo dar 

novo significado a um importante conjunto histórico dessas cidades e, ainda, 

atender a uma carência do ensino superior na região. Ações como estas 

representam o poder de articulação da Coordenação Nacional do Programa, 
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conseguindo mobilizar os Municípios, os Estados, as Universidades e o 

Ministério da Educação, proporcionando uma nova dinâmica econômica com 

uma proposta de desenvolvimento de caráter sustentável. No centro de Ouro 

Preto (MG), o Programa criou um parque urbano com a requalificação de 

uma importante área verde localizada bem no centro da cidade. A intervenção 

no Vale dos Contos e no Horto Botânico modifica completamente a interação 

da população e dos visitantes com o sítio histórico, propiciando uma nova 

fruição da paisagem local. Em Corumbá (MS) e São Francisco do Sul 

(SC), as intervenções de requalificação das orlas do rio Paraguai e da Baia da 

Babitonga promoveram melhoras significativas nesses espaços públicos que 

permitiram aos moradores restabelecer (resgatar) o uso qualificado dessas 

áreas e a relação com o rio e o mar. A recuperação dos imóveis privados 

tem reforçado a importância da moradia como eixo estrutural das 

estratégias de recuperação dos centros históricos, reduzindo a 

subutilização e a degradação dos imóveis. A melhora da qualidade de 

vida dos moradores é sensível nas mais de 260 recuperações que já foram 

financiadas pelo Monumenta. A busca por esse crédito com condições 

especiais e adequadas às realidades locais das cidades históricas 

demonstra a enorme demanda que ainda precisa ser atendida. Foram 

lançados quase 60 editais em 25 cidades que somaram mais de 1200 

propostas no valor de R$ 63 milhões de reais. Em Natividade (TO), 

detentora de um conjunto arquitetônico que se destaca pela simplicidade, a 

ação teve um impacto muito positivo no sítio histórico e na vida dos 

moradores. Foram recuperados 58 imóveis, o que corresponde a 75% da área 

protegida, sendo quase todos para famílias com renda de até três salários 

mínimos. Finalmente, o Programa Monumenta atua hoje em 26 cidades de 

forma integrada, com todo o conjunto de ações acima descritas, e em outras 

54 com o apoio direto a projetos de capacitação e promoção. Todo o 

investimento realizado até o momento, no entanto, ainda é insuficiente para 

atender as demandas e necessidades de todas as cidades que possuem bens 

protegidos, no caso federal são 91 cidades com 112 sítios históricos ou 

conjuntos urbanos. A avaliação do Programa [...], mostra que foram obtidos 

resultados muito importantes na conservação do patrimônio cultural das 

cidades atendidas, mas aponta também as limitações para responder às suas 

diferentes necessidades que são fruto das diversidades urbana, social, 

econômica e institucional e, principalmente, do patrimônio cultural (BID, 

2010, p. 6). [Grifo nosso] 

Segundo Bonduki (2010, p. 272) a principal contribuição observada no período de 

atuação do Programa Monumenta, não tão percebida no Monumenta/BID, foi o 

incentivo a uma mudança de postura frente a preservação do patrimônio histórico, 

estimulando a valorização e a manutenção das atividades cotidianas da cidade, e 

defendendo que o foco dos usos implantados deve ser a população local, assim como a 

recuperação dos edifícios deve objetivar a inserção de moradia, comércio, trabalho e 

serviços. Embora essa perspectiva não estivesse presente em sua versão inicial, sendo 

inserida a partir de 2005, fica claro que essa nova postura surge por influência do 

PRAUC e do Estatuto das Cidades, o que reforça a importância de se ter uma política de 

preservação interministerial e agregadora, ao invés de ações pontuais e segregadas.  

As políticas de preservação histórica implementadas a partir do final dos anos 

1990 demonstram uma preocupação em garantir a habitabilidade das áreas centrais, 

buscando gerar condições de permanência para os moradores e a utilização dos espaços 
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públicos. Mas é preciso investigar para quais moradores se voltam essas ações, pois é 

sabido que boa parte dos centros históricos brasileiros abrigam populações de menor 

renda, o que desperta a necessidade de programas que, além da reabilitação urbana 

sustentável, possam garantir a democratização do espaço e o direito a cidade para todas 

as camadas sociais. Se o incentivo a inserção de novos usos, ou a recuperação dos 

edifícios para habitação, forem direcionados de forma a culminar na elitização dos 

espaços, no aumento da especulação imobiliária, e consequentemente na substituição 

dos moradores, ao invés de solucionar o problema de esvaziamento das áreas centrais o 

programa contribuirá para o aumento da segregação espacial, e possivelmente do déficit 

habitacional. Sobre esse aspecto Bonduki (2010) alerta para a necessidade da elaboração 

dos Planos Diretores, e a implementação dos mecanismos do Estatuto das Cidades. 

A reabilitação dos núcleos, objetivo do programa, promove a valorização 

imobiliária, que, se não for controlada, pode descair para a especulação, com 

a expulsão dos mais pobres – e não será o financiamento a juros subsidiados 

que evitará esse processo. Embora o Monumenta tenha incentivado a 

elaboração de planos diretores capazes de integrar a preservação com a 

dinâmica urbana, a aplicação efetiva dos instrumentos urbanísticos 

regulamentados pelo Estatuto da Cidade ainda é tímida nos núcleos 

preservados – como na maioria das cidades –, deixando-os desprotegidos em 

relação a processos especulativos que, geralmente, atuam no sentido de 

descaracterizar a região e expulsar antigos moradores. 

Para se contrapor a esse processo, é necessário aplicar com mais vigor 

instrumentos urbanísticos que possam garantir a manutenção da população 

moradora, como as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, combinados 

com programas habitacionais fortemente subsidiados, como foi proposto pelo 

Monumenta na Sétima Etapa de Projeto do Pelourinho, em Salvador, [...]. A 

realização de planos de ação integrados nas cidades históricas talvez seja o 

melhor caminho a seguir para que as ações de preservação possam se 

articular com outros programas públicos (BONDUKI, 2010, p. 287). 

 

Percebe-se que uma das falhas no planejamento das ações de reabilitação urbana é 

a falta de uma instrumentalização legal implantada antes do início das ações. A exemplo 

dos mecanismos constantes no Estatuto das Cidades, existe no Brasil uma gama de 

normativas urbanas que podem agilizar o processo de recuperação e inserção de novos 

usos nos centros históricos, facilitando as desapropriações e cedendo os vazios urbanos 

para fins de habitação. É preciso que essas medidas sejam empregadas antes da 

elaboração dos planos de ação e da delimitação das áreas de atuação, quando é possível 

sensibilizar a população frente ao estado de degradação da área histórica. Após essas 

definições, e sobretudo após o início das obras, as modificações das normativas urbanas 

gerarão resistência por parte dos ocupantes, sobretudo proprietários, tendo em vista que 

ações de recuperação tendem a valorizar o solo urbano. Assim, vê-se que o interesse dos 

gestores municipais em regularizar os instrumentos existentes, ou criar normativas 
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especificas que agilizem o processo de reabilitação, é um ponto que esbarra nos 

interesses políticos de não perder o apoio do empresariado local, mesmo em detrimento 

do bem estar social da população. 

Um dos objetivos da recuperação de imóveis privados é melhorar o estado de 

conservação do estoque construtivo das áreas antigas, inclusive com a realização de 

adaptações internas, para possibilitar articulações junto aos programas de habitação, 

geração de emprego e de microcrédito para pequenos empresários, atendendo às 

exigências dos editais. Por outro lado, a medida procura estimular o envolvimento dos 

moradores, comerciantes, prestadores de serviços e proprietários com o processo de 

reabilitação dos centros históricos, viabilizando a sustentabilidade da preservação. 

Dentre os aspectos sociais do programa, um dos mais importantes é a facilitação do 

financiamento para famílias de menor renda, onde os recursos podem ser utilizados em 

melhorias sanitárias, adequação do imóvel à moradia ou geração de renda. Essa medida 

estimula a manutenção do tecido social e cultural, em caso de áreas ocupadas por uma 

população, e pode desencadear um processo de recuperação do espaço urbano como um 

todo (BONDUKI, 2010, p. 274). 

O sucesso obtido com essa linha, entretanto, variou enormemente entre os 

municípios, dependendo do desempenho das suas UEPs na divulgação dos 

editais de chamamento, na mobilização dos proprietários e usuários e no 

apoio dado a eles na superação das dificuldades do longo e difícil processo 

técnico e burocrático que se enfrenta até a aprovação do crédito junto ao 

agente financeiro. Dos 25 municípios que participaram dos editais, vinte 

tinham conseguido contratar as obras até agosto de 2010. Salvador foi tratado 

de modo particular, [...]. Alcântara, Manaus, Recife, São Paulo e Oeiras, 

embora tenham recebido e classificado propostas, não conseguiram firmar 

nenhum contrato no âmbito dessa linha. Em contrapartida, em cidades como 

Natividade, Goiás, Cachoeira, Lençóis e Penedo o resultado foi muito 

significativo e causou um grande impacto na reabilitação urbana 

(BONDUKI, 2010, p. 275). 

 

De acordo com o perfil dos financiamentos
77

 concedidos, 50% dos contratos eram 

de valores até vinte mil reais, e cerca de 49% dos investimentos foram destinados à 

grandes reformas, acima dos 100 mil reais. Percebe-se assim duas realidades existentes 

dos centros históricos, que devem ser mantidas em equilíbrio: o proprietário de menor 

renda, possível morador antigo da área, que se identifica com o lugar e vislumbra a 

possibilidade de melhorias em seu imóvel, e o empresário, que pode ou não manter uma 

                                                             
77Os recursos disponíveis para concessão dos financiamentos para recuperação dos imóveis privados totalizava R$ 50 

milhões, aproximadamente 20% do total reservado para todas as ações do Monumenta. As cidades menores, que 

normalmente possuem um sítio histórico grande em relação à sua área urbana total, tiveram resultados mais 

relevantes que as grandes metrópoles e capitais, cuja a adesão deixou a desejar. A seleção dos imóveis foi feita 

através de editais, lançados nas 25 cidades atendidas, exceto Salvador, e os critérios de escolha observavam a 

relevância histórica do bem, o estado de conservação, inclusive de ruínas, a contrapartida a ser investida no imóvel 

pelo proponente e a faixa de renda (DIOGO, 2009, p. 24). 
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identidade com o local, mas que percebe as novas chances de negócios através de um 

financiamento barato, numa região em transformação (BONDUKI, 2010, p. 287). 

Até 2011 foram viabilizados projetos de recuperação para 360 imóveis, 

localizados em vinte cidades. Das cidades incluídas no Monumenta, 25 previam que a 

seleção dos imóveis seria feita através de edital, com exceção de Salvador, onde os 

recursos previstos para financiamento de imóveis privados foram utilizados 

integralmente na reabilitação urbana da 7ª Etapa de Projeto do Pelourinho.  

Os projetos de reabilitação de centros históricos elaborados no Brasil nunca 

realçaram a questão da habitação social, e o Monumenta não foi uma exceção nesse 

sentido. Se o programa demonstrou uma mudança de postura no discurso, a análise dos 

projetos inscritos no mostra que na prática foram poucos os municípios que se 

preocuparam com essa questão na elaboração das intervenções, e menos ainda as que 

foram implementadas com sucessos. Mesmo o PRAUC, que buscou diminuir os 

entraves legais para aplicação de instrumentos urbanísticos, não conseguiu realizar uma 

mudança significativa na maior parte do território, tendo em vista que a maioria das 

prefeituras de cidades com áreas históricas tombadas ainda demonstram uma resistência 

quanto a aplicação dos instrumentos de regulamentação recomendados pelo Estatuto das 

Cidades, como o IPTU progressivo. 

Considerando que a intenção do programa Monumenta se voltava para a 

reabilitação sustentável e socialmente equilibrada, substituir o uso habitacional nas 

áreas antigas, e os moradores que ali vivem, significa acabar com a vida cotidiana local, 

gerando espaços obsoletos e sem uso, mesmo com infraestrutura adequada e 

consolidadas, e afetando diretamente o comércio e serviço de bairro. No âmbito do 

Monumenta, a proposta para a cidade de Salvador foi a única que, efetivamente, 

priorizou uma intervenção estruturada voltada tanto para uma população de renda média 

quanto para a produção de habitação social, inseridas em uma área histórica preservada 

como patrimônio da humanidade pela UNESCO. Por esse diferencial o Projeto 

Pelourinho será analisado de forma mais detalhada, como um exemplo de atuação da 

política de reabilitação urbana praticada no Brasil após o PCH, durante a atuação do 

Monumenta e do PAC das Cidades Históricas. 
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4.5 O PAC das Cidades Históricas 

 

Durante a vigência do Monumenta, em 2007, o governo federal criou o Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC), como um plano estratégico voltado para o 

planejamento e a retomada dos investimentos em setores estruturantes do país. 

Contando com uma estrutura de articulação em diferentes áreas, o PAC possibilitou a 

execução de grandes obras de infraestrutura urbana, social, logística e energética, tendo 

como pretensão colaborar para a aceleração do crescimento econômico do país de forma 

sustentável, através da geração de emprego e renda.  

Nesse contexto, uma das linhas de atuação do PAC voltava-se para a recuperação 

social e urbana das cidades, e a partir dela é criado o Programa de Aceleração do 

Crescimento das Cidades Históricas (PAC-CH), cuja primeira fase foi implementada em 

2009 envolvendo o Ministério da Cultura, Ministério das Cidades, Ministério da 

Educação e Ministério do Turismo, além de agências como BNDES e CEF (IPHAN, 

2009a, p. 5). O PAC-CH foi constituído a partir da experiência do Monumenta, e como 

uma forma de garantir a continuidade de suas ações, após o fim da parceria com o BID. 

A criação de um novo programa com atuação interministerial poderia gerar ganhos 

significativo, sendo um dos mais importante a possibilidade de articulação das ações de 

preservação do patrimônio com as políticas públicas urbanas e sociais.  

A abrangência inicial do PAC-CH, assim como no Monumenta, englobava todos 

os municípios que possuíssem sítios ou conjuntos urbanos tombados, ou em processo de 

tombamento pelo IPHAN, e para os lugares registrados como Patrimônio Cultural do 

Brasil. O principal critério de participação era que o município elaborasse um Plano de 

Ação, que deveria ser feito em parceria com o governo do estado e o IPHAN. Esse 

documento deveria apresentar as diretrizes necessárias para um planejamento integrado 

das ações a serem realizadas no município, prevendo inclusive a fonte do financiamento 

das ações pactuadas entre os diferentes órgãos governamentais e da sociedade, os 

objetivos e os custos de sua realização, prevendo uma duração máxima de quatro anos, 

já que a entrega das obras nesse primeiro momento foi estipulada até dezembro de 2014 

(CASTRIOTA, et. al., 2010, p. 108). O objetivo era que esse planejamento baseado em 

metas anuais direcionasse os recursos governamentais e da iniciativa privada para 

projetos estratégicos na preservação dos sítios históricos. A etapa de lançamento do 
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programa teve uma grande procura, destinando recursos a projetos em 32 cidades 

históricas inscritas
78

, situadas em 17 estados. O programa possuía seis objetivos bem 

definidos: 

1. Promover a requalificação urbanística dos sítios históricos e estimular usos 

que promovam o desenvolvimento econômico, social e cultural – que inclui 

ações de embutimento de fiação elétrica aérea, recuperação de espaços 

públicos com acessibilidade universal, instalação de mobiliário urbano e 

sinalização, iluminação de destaque e instalação de internet sem fio. 

2. Investir na infraestrutura urbana e social – o que vai permitir a inclusão das 

cidades históricas e seu entorno nas ações da Agenda Social do governo 

federal. 

3. Financiamento para recuperação de imóveis privados subutilizados ou 

degradados. 

4. Recuperação de monumentos e imóveis públicos – que inclui a 

readequação de uso para abrigar universidades, escolas, bibliotecas, museus e 

outros espaços públicos. 

5. Fomento às cadeias produtivas locais – que prevê apoio à estruturação de 

atividades produtivas, especialmente as atividades tradicionais. 

6. Promoção nacional e internacional do patrimônio cultural representado 

pelas cidades históricas a partir do viés do turismo (SANTOS, 2010, p. 76). 

 

O PAC-CH surgiu como uma parte integrante da Política Nacional do Patrimônio 

Cultural, tendo como uma das principais diretrizes o entendimento de que, para que haja 

melhores resultados, é preciso garantir a participação constante da população. Assim, as 

ações realizadas deveriam abarcar a realização de atividades de educação patrimonial e 

audiências públicas (IPHAN, 2009a, p. 17). O programa também herdou algumas 

premissas iniciadas no Monumenta, como o Programa de Recuperação de Imóveis 

Privados, que continuou sua atuação viabilizando financiamentos para todas as cidades 

históricas do Norte e Nordeste, através de parceria firmada com o Banco do Nordeste 

(IPHAN, 2012, p. 23).  

Quanto ao planejamento, o PAC-CH contemplou o fortalecimento institucional do 

IPHAN, através da formação e instrumentalização de técnicos, gestores e agentes, e a 

formação de redes colaborativas para a difusão do patrimônio cultural, com ações de 

fomento à gestão e à produção de conhecimento (IPHAN, 2009b, p. 5). Assim como 

aconteceu com PCH e o Monumenta, a implantação do PAC-CH gerou uma estrutura 

técnica paralela à do IPHAN, com a contratação de novos profissionais que deveriam 

realizar os estudos e a elaboração dos Planos de Ação, contando com a participação do 

                                                             
78Nesse primeiro momento foram beneficiadas as cidades de Marechal Deodoro, Penedo e Piranhas, em Alagoas; 

Cachoeira, Cairu e Salvador, na Bahia; Icó, Sobral e Viçosa, no Ceará; Pirenópolis, em Goiás; São Luís, no 

Maranhão; Belo Horizonte, Diamantina, Ouro Preto e São João del Rei, em Minas Gerais; Corumbá, no Mato Grosso 

do Sul; Belém, no Pará; Areia e João Pessoa, na Paraíba; Olinda, Recife e Serinhaém, em Pernambuco; Parnaíba e 

Pedro II, no Piauí; Natal, no Rio Grande do Norte; Jaguarão e Piratini, no Rio Grande do Sul; Laguna e São Francisco 

do Sul, em Santa Catarina; Santos, em São Paulo; São Cristóvão, em Sergipe e Rio de Janeiro (IPHAN, 2009b, p. 33). 
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órgão de preservação nacional apenas na gestão das ações, junto com os governos 

municipais e estaduais. É interessante observar que a criação de uma estrutura técnica 

especifica, medida adotada em praticamente todos os projetos de reabilitação, tem 

gerado reações negativas por parte do corpo técnico do IPHAN, que se consideram à 

margem das decisões tomadas para os centros históricos. É um tipo de postura que deve 

ser revista, considerando que a amplitude das ações urbanas requer a formação de uma 

rede de atuação conjunta entre instituições públicas nacionais e locais, além da 

população e da iniciativa privada, e após a finalização dos projetos, a manutenção e 

acompanhamento deve ser feito pelos escritórios locais, sendo de extrema necessidade a 

familiarização dos profissionais com as decisões aplicadas nas áreas históricas.  

Com a pretensão de atuar em 173 cidades, localizadas em todos os estados 

brasileiros, foi estabelecida uma meta de gastos na ordem de R$ 250 milhões por ano de 

atuação, divididos entre as ações consideradas mais importantes (Quadro 03). 

Quadro 03 - Investimento do PAC Cidades Históricas 

AÇÃO 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

MIL R$ MIL R$ MIL R$ MIL R$ 

Requalificação 

urbanística 

66.000 75.000 75.000 75.000 291.000 

Infraestrutura urbana e 

social 

22.000 60.000 60.000 60.000 202.000 

Financiamento para 

recuperação de imóveis 

privados 

– 50.000 50.000 50.000 150.000 

Recuperação de 

monumentos e imóveis 

públicos 

40.000 50.000 50.000 50.000 190.000 

Fomento às cadeias 

produtivas locais 

2.000 10.000 10.000 10.000 32.000 

Promoção do patrimônio 

cultural 

10.000 5.000 5.000 5.000 25.000 

TOTAL 140.000 250.000 250.000 250.000 890.000 

Fonte: IPHAN, 2009b, p. 34. 

 

Leonardo Castriota (et. al., 2010, p. 107) destaca que, desde a formulação do 

PAC-CH, é notória a inserção de alguns princípios da conservação integrada, também 

presentes no Monumenta, como a ideia de que a conservação do patrimônio histórico 

deve ser garantida através de medidas legislativas e administrativas eficazes e sempre 

figurar entre os principais objetivos dos projetos urbanos e territoriais. Além disso, o 

programa não deve se concentrar apenas em intervenções físicas, deve também focar em 

ações de planejamento a longo prazo, estímulo econômico e educação patrimonial, o 
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que sinaliza um plano mais amplo de conservação, e a possibilidade de uma 

sustentabilidade duradoura. 

Os objetivos do PAC-CH se voltaram para a recuperação e o desenvolvimento 

econômico, social e cultural das áreas históricas, cujo alcance foi previsto através do 

fomento às atividades culturais, da garantia de uso dos edifícios, inclusive com a 

promoção da habitação de interesse social, e da ampliação do financiamento de imóveis 

privados (IPHAN, 2009a, p. 21-23). Esses projetos poderiam ser agilizados por meio de 

parcerias com universidades e da implantação de uma rede técnica, com a formação de 

equipes multidisciplinares capazes de atuar na recuperação dos edifícios e na 

reabilitação de áreas urbanas.  

Do ponto de vista dos itens financiáveis, o PAC-CH avança em relação ao 

Monumenta, pois, além de reabilitar imóveis públicos e privados e 

requalificar espaços urbanos, abre a possibilidade de apoiar ações de 

saneamento ambiental, melhoria do transporte público e habitação social, 

propiciando uma forte interlocução com a questão urbana. O novo programa 

concebe o patrimônio cultural como eixo indutor e estruturante do 

desenvolvimento local, contribuindo para o ordenamento territorial, melhoria 

de qualidade de vida e fomento às cadeias produtivas, em especial, as 

vinculadas a atividades produtivas tradicionais. Abordando o patrimônio 

como algo intrínseco à dinâmica urbana, propõe-se a enfrentar o 

subaproveitamento do seu potencial econômico e simbólico de modo 

associado à geração de renda e empregos e à afirmação de identidades 

(BONDUKI, 2010, p. 368). 

No período entre 2009 e 2012 o programa alcançou um total de 140 municípios, 

distribuídos em 22 estados, que conseguiram concluir o processo de planejamento e 

apresentaram seus planos de ação ao IPHAN, com um total de 4.386 ações realizadas e 

R$ 8 bilhões investidos (IPHAN, 2014, p. 3).  

Em 2011 foi iniciada a segunda fase do PAC, com suas estratégias aprimoradas 

após os primeiros anos de experiência, uma quantidade maior de recursos e um número 

maior de parcerias firmadas com os estados e municípios, o que apontava o programa 

como uma experiência consolidada. Dentro das novas premissas, foi iniciada em 2013 a 

segunda fase do PAC Cidades Históricas. Para esse novo momento o Ministério do 

Planejamento autorizou a criação de uma linha de crédito destinada exclusivamente aos 

sítios históricos urbanos tombados como patrimônio nacional, porem a atuação agora 

seria mais modesta, com a previsão de se atender apenas 44 cidades selecionadas
79

, cujo 

                                                             
79Nessa segunda versão foram beneficiadas as cidades de Marechal Deodoro e Penedo, em Alagoas; Manaus, no 

Amazonas; Itaparica, Maragogipe, Santo Amaro e Salvador, na Bahia; Aracati, Sobral e Fortaleza, no Ceará; Goiânia 

e Cidade de Goiás, em Goiás; São Luís, no Maranhão; Congonhas, Mariana, Sabará, Serro, Belo Horizonte, 

Diamantina, Ouro Preto e São João del Rei, em Minas Gerais; Corumbá, no Mato Grosso do Sul; Cuiabá, no Mato 
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um dos critérios seria a presença de bens inscritos como Patrimônio Mundial da 

UNESCO, e o outro seria a constatação de uma situação de urgência na salvaguarda de 

seu patrimônio cultural. Vale destacar que, embora haja uma limitação no número de 

cidades beneficiadas, considerando uma divisão proporcional em relação ao número de 

cidades, o volume de recursos se torna maior que na fase anterior. Para essa fase foram 

aprovadas 423 ações
80

, que compreendiam desde a elaboração de projetos até a 

execução de obras, tanto em edificações quanto em espaços públicos (SDI, 2017, p. 67). 

Entre os programas Monumenta/BID, Monumenta e PAC-CH observa-se uma 

grande semelhança nos princípios que os impulsionam, sobretudo ao tratarem da 

necessidade de ações que possibilitem uma sustentabilidade contínua após o término 

dos programas. Porém, o que se percebe é que ainda falta muito para o alcance real 

dessa sustentabilidade. A suposta participação da população nas decisões sobre os 

planos de ação realizados no âmbito do PAC-CH, por exemplo, ainda demonstram uma 

grande fragilidade. A própria necessidade de se criar um programa do vulto do PAC-

CH, após a finalização do Monumenta, indica que o alcance dessa sustentabilidade 

ainda está longe de ser alcançado. 

Ao analisar as ações do Monumenta e comparar os dois programas, Bonduki 

(2010, p. 367) aponta que o PAC-CH é um programa mais amplo que conta com uma 

grande quantidade de investimentos, e cujo maior ganho é a possibilidade de se articular 

com uma política de governo voltada a apoiar o desenvolvimento social do país em 

várias esferas, e reunindo vários ministérios. Para o autor, o novo programa poderia 

consolidar as experiências desenvolvidas até 2010, sobretudo as relativas ao uso das 

edificações abandonadas nos centros históricos, de forma contínua e cotidiana, 

enfrentando a concepção de que para preservar e garantir o retorno econômico é preciso 

privilegiar os usos ligados ao turismo e à cultura, às vezes até em detrimento da 

população local. 

                                                                                                                                                                                   
Grosso; Belém, no Pará; João Pessoa, na Paraíba; Olinda, Recife e Fernando de Noronha, em Pernambuco; Parnaíba, 

no Piauí; Antonina, no Paraná; Rio de Janeiro e Vassouras, no Rio de Janeiro; Natal, no Rio Grande do Norte; São 

Miguel das Missões, Porto Alegre, Pelotas e Jaguarão, no Rio Grande do Sul; Laguna e Florianópolis, em Santa 
Catarina; Iguapé, Santo André e São Luiz do Paraitinga, em São Paulo; São Cristóvão, em Sergipe (Portaria nº 383, 

de 20 de agosto de 2013).
 

80As ações foram provadas pela Portaria Nº 383, de 20 de agosto de 2013. Foi previsto um investimento total de R$ 

1,6 bilhões destinados a atender as 423 ações. Desse montante, R$ 300 milhões foram destinados ao Financiamento 

de Imóveis Privados, com prazo de quitação de até 25 anos (IPHAN, 2014, p. 15; SDI, 2017, p. 67).
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Na prática, conforme destaca Marcia Sant’Anna (2016), embora o PAC-CH tenha 

sido lançado como uma proposta inovadora, com suas diretrizes baseadas na revisão dos 

fracassos e acertos dos programas anteriores, ele vem repetindo os mesmo equívocos. 

Na opinião da autora, a maioria dos planos de ação elaborados pelos municípios se 

apresentam como um “elenco de obras desconectadas”, que resultam em soluções 

insuficientes para garantir a sustentabilidade das áreas, e causam impactos negativos na 

configuração dos sítios históricos. Outro problema com as ações é que elas se voltam 

bastante para a relação “patrimônio, turismo e lazer”, que tanto o PCH quanto o 

Monumenta, já demonstraram ser refutável, se não estiver aliada à uma diversidade de 

usos. Em resumo, não há em suas diretrizes alternativas viáveis para a dinamização 

econômica e de uso, que seja economicamente significativo e socialmente inclusivo 

(SANT’ANNA, 2016, p. 72-73). 

Até o momento, portanto, a história das políticas de preservação no Brasil, 

representadas pelo PCH, pelo Monumenta e pelo PAC-CH, mostra que não 

conseguimos avançar de modo crescente e consistente na direção de uma 

conservação sustentada do nosso vasto patrimônio urbano e de sua ampla 

apropriação, também do ponto de vista simbólico, pela sociedade. Apesar de 

suas conquistas e avanços, o PCH e os novos programas nos mostram a 

recorrência de problemas que entravam a consolidação no Brasil de uma 

política de preservação permanente e consistente. Um primeiro problema 

recorrente diz respeito à ampliação da abrangência territorial dos programas, 

sem que seus resultados tenham tempo de se produzir e consolidar numa 

escala menor, o que ocasiona dispersão e pulverização de recursos e, por fim, 

sua progressiva transformação em rubricas orçamentárias que alimentam 

obras nem sempre prioritárias ou fundamentais. Esse resultado é também 

decorrência da histórica falta de planos ou políticas locais de preservação que 

articulem os investimentos e alimentem impactos mais positivos e 

abrangentes. A ausência ou a colocação num plano secundário das ações de 

fortalecimento das estruturas executivas locais é outra importante recorrência 

negativa, assim como a dificuldade de percepção dos limites do uso turístico 

do patrimônio, além da eterna permanência, no plano discursivo ou no 

âmbito da execução insuficiente, das iniciativas que buscam articular 

patrimônio, planejamento urbano e política habitacional. Por fim, a falta de 

ação coordenada e complementar das esferas públicas para além dos 

eventuais programas de governo – o que, como já demonstrou o PCH, não se 

efetivará meramente pela via do repasse de recursos e sim pelo 

estabelecimento de instrumentos legais, de planejamento e de gestão 

compartilhados e por meio de instrumentos de financiamento da ação privada 

adequados e permanentes (SANT’ANNA, 2016, p. 73).  

Considerando as ações previstas pelo PAC
81

 até dezembro de 2016, incluindo 

também as ações do PAC-CH, percebe-se uma divisão equilibrada de acordo com a 

atuação dos ministérios. Nas áreas históricas predominam ações ligadas ao Ministério 

da Cultura, voltadas para a restauração de monumentos e espaços públicos, ao 

                                                             
81Os relatórios de balanço do PAC, a partir de 2007, e a lista de ações desenvolvidas estão disponíveis no link 

http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesnacionais. 
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Ministério do Turismo, focadas na melhoria da sinalização turística e implantação de 

equipamentos, e ao Ministério das Cidades, com a melhoria da infraestrutura urbana, do 

sistema viário e a regularização de assentamentos precários localizados nessas áreas. 

Colocar as questões de habitação popular em áreas históricas na alçada do Ministério 

das Cidades foi uma estratégia para facilitar a utilização de recursos do Minha Casa 

Minha Vida e de outros programas de financiamento habitacional nos projetos, o que 

poderia agilizar os processos. A questão é que, mesmo os projetos de viabilização sendo 

elaborados com a participação dos órgãos de preservação histórica locais, as soluções 

comumente recaem na remoção da população de baixa renda, são poucos os exemplos 

de projetos que preveem a melhoria dos assentamentos para manutenção da população, 

o que demonstra uma visão higienista e focada no aproveitamento econômico, seguindo 

o exemplo do que ocorreu no PCH e Monumenta. 

Analisando a política do PAC-CH, na prática
82

, considerando a experiência de 

elaboração do Plano de Ação para a cidade de João Pessoa, por exemplo, ao mesmo 

tempo em que a participação dos governos locais foi necessária para que houvesse a 

possibilidade de sucesso do programa, esses atores dificultaram, em parte, a inserção de 

ações que promovessem uma sustentabilidade social efetiva. Havia uma preferência 

pela inserção de ações voltadas para a captação econômica, sobretudo as que pudessem 

intensificar o turismo, e pela recuperação e adequação de imóveis visando sua inserção 

no mercado imobiliário, e o interesse de possíveis investidores privados. Além disso, a 

pouca articulação entre as diversas secretarias e órgãos públicos envolvidos no 

processo, geraram interesses conflituosos e ações ambíguas, com custos extremamente 

elevados. Outro problema grave foi a falha, ou a falta, de comunicação do poder público 

com a população, sobretudo frente às ações que, ao invés de combater, promovem a 

segregação social nas áreas históricas. 

Na primeira fase do PAC-CH, de 2010 a 2014, foram beneficiados os dois núcleos 

tombados a nível federal na Paraíba, nas cidades de Areia e João Pessoa. Em seu 

segundo momento, em 2013, apenas a cidade de João Pessoa foi beneficiada. As ações 

estipuladas para a capital foram desenvolvidas de acordo com os principais problemas 

identificados no centro histórico da cidade, sendo eles: 

                                                             
82A autora desta tese foi consultora da UNESCO para elaboração do Plano de Ação para a cidade de João Pessoa no 

âmbito do PAC das Cidades Históricas, com atuação durante o ano de 2010. A atuação do PAC-CH em João Pessoa 

será melhor explanada no item 5.2 desta tese.
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• Desvalorização e deterioração da área decorrente de uma tendência 

centrífuga de ocupação urbana e da especulação sobre novas áreas de 

expansão da cidade, estimulada pela “cultura” do uso do automóvel na 

circulação urbana; 

• Desestímulo de investimentos privados na área, desencadeado pelo 

processo anteriormente abordado; 

• Políticas públicas e fomentos para linhas de investimentos e ocupação; 

• Insegurança da área, ocasionada por: 

• - baixo índice habitacional; 

• - baixo nível de atividades e de presença humana no período noturno 

• - iluminação urbana deficiente; 

• Migração de instituições públicas para outros setores urbanos (Correios, 

Prefeitura, Governo do Estado etc.); 

• Migração de atividades econômicas privadas para novos polos; 

• Conflitos com as atividades formais de comércio e serviços, obstruindo a 

circulação de pedestres, interferindo na estética urbana e promovendo 

poluição sonora e visual; 

• Existência de áreas verdes mal conservadas e com uso inadequado; 

• Funcionamento inadequado dos principais terminais de transportes urbanos 

(interestadual, municipal e ferroviário), impactando o perímetro histórico; 

• Inexistência de Plano Diretor de Circulação para a cidade; 

• Inexistência de inventário patrimonial do Centro Histórico; 

• Desatualização do cadastro técnico da Comissão Permanente de 

Desenvolvimento do Centro Histórico e ausência de cadastro técnico 

multifinalitário. (Plano de Ação das Cidades Históricas – IPHAN/PB, 2010, 

p. 22).  

É preciso ressaltar que embora o programa faça constante referência à necessidade 

de elaboração de planos de recuperação e manutenção do uso habitacional, foi 

impossível incluir entre as ações solicitadas alguma que se foque realmente nessa 

questão. Assim, o direcionamento das ações do PAC-CH continuou a girar em torno da 

exploração turística e segregação social dos centros históricos, reflexo do pensamento 

mercantilista dos gestores e das dificuldades do órgãos de preservação do patrimônio 

em ir contra o fluxo do mercado. Embora o uso habitacional seja apontado como o mais 

adequado na reabilitação de áreas antigas, na prática, sua promoção só é ensejada se 

voltada para moradores com faixa de renda média, o que ignora a realidade da maioria 

dos centros antigos do país, onde predomina a ocupação por habitantes de baixa renda, 

que mantém relações indentitárias com seus locais de moradia, e mesmo assim são 

marginalizados e forçados a desocuparem o local que ajudaram a manter, e onde 

imprimiram sua cultura. 
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4.6 Reabilitação urbana em Salvador: o Projeto Pelourinho.  

 

A cidade de Salvador, capital da Bahia, pode ser tomada como exemplo de 

atuação brasileira na reabilitação de centros históricos, considerando as diferentes 

iniciativas adotadas em seu centro histórico, sobretudo no Pelourinho (Figura 03). Até o 

final do século XIX e início do século XX, o Pelourinho abrigou um suntuoso 

patrimônio edificado, com igrejas e moradias nobres de uma população abastada. A 

partir desse período tem início uma forte alteração do uso e ocupação do solo na área, 

com a migração dos moradores para outros pontos da cidade, dando lugar a uma 

população de comerciantes e residentes de renda média. A partir da década de 1930, ao 

mesmo tempo em que o bairro era palco de diversas manifestações culturais, teve início 

um período de decadência, onde as condições de vida dos habitantes deixavam muito a 

desejar. Esse processo foi acelerado pelas transformações urbanas em Salvador, a partir 

da década de 1950, que expulsou do centro antigo os pequenos proprietários e 

trabalhadores rurais, e atraiu para a área um grande contingente populacional, nesse 

momento algumas ruas já possuíam uma grande quantidade de prédios arruinados e 

abandonados. Diante desse quadro, desde os anos 1970 a área vem passando por uma 

série de tentativas de recuperação por parte dos órgãos de preservação patrimonial 

(VIEIRA, 1998, p. 5).  

As primeiras propostas elaboradas para o Pelourinho se inseriam na tônica das 

intervenções praticadas pelo PCH, com a restauração e conservação de monumentos 

isolados e espaços públicos isolados, visando aumentar o interesse turístico. Todas as 

ações realizadas até o início do século XXI apesentam uma característica de exclusão 

social, com a expulsão dos moradores de menor renda da área, visando uma “limpeza” 

na imagem do centro histórico. Esse paradigma só foi alterado a partir de 2002, devido à 

pressão popular, sobretudo por parte dos moradores, que reivindicavam a permanência 

em suas casas, e no local onde haviam construído seu habitat. Essa vitória popular 

demonstra a importância de se dar voz ativa a população nos projetos de reabilitação, 

que só foi percebida após uma série de erros cometidos pelos gestores públicos, como 

será demonstrado a seguir. 

Sant’Anna (2004, p. 62) relata as ações de recuperação das áreas degradadas no 

centro histórico da capital baiana tiveram início no final dos anos 1960, e foram 

realizadas como parte integrante de uma política nacional de incentivo ao setor turístico, 
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e com investimentos do PCH. A relação do turismo com o patrimônio, difundida pela 

Norma de Quito como capaz de reverter a deterioração dos centros históricos, esteve 

presente na vocação econômica da cidade desde esse período, principalmente no 

Pelourinho, uma das áreas mais antigas e degradadas da cidade.  

Figura 03 – Centro Histórico de Salvador. 

 
Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, 2008, p. 5 

 

Natália Vieira (1998) aponta que a decadência da área central de Salvador teve 

início na década de 1930 e se intensificou a partir da década de 1950, devido as 

transformações urbanas implementadas na cidade, como a abertura de novas avenidas e 

o deslocamento das atividades administrativas e do comércio para as novas 

centralidades. Nesse período também tem início o esvaziamento por parte dos antigos 

moradores e proprietários, e a ocupação do Pelourinho por moradores de menor renda e 

excluídos pela sociedade, o que gera uma preocupação nos governos locais, pois já 
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existia a ideia de se explorar a área economicamente através do turismo, devido ao 

importante estoque edilício remanescente do período colonial (VIEIRA, 1998, p. 5).  

Durante sua vinda ao Brasil, entre 1966 e 1967, uma das cidades estudadas pelo 

consultor da UNESCO Michel Parent foi Salvador, a qual chamou de “primeira cidade 

de arte do Brasil”, e considerou um caso prioritário, devido ao seu potencial turístico e 

ao estado de degradação físico e social de seu centro histórico. Como aponta seu 

relatório final, ele identificou um grande potencial turístico em todas as regiões 

visitadas, recomendando que o impacto do desenvolvimento turístico sobre o 

patrimônio histórico das cidades deveria ser controlado através do planejamento e de 

ações integradas. A partir das recomendações de Parent, em 1967 foi criada a Fundação 

do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia,
83

 órgão local de apoio ao IPHAN, que 

poderia adquirir, restaurar e explorar economicamente os imóveis de valor histórico 

(LEAL, 2008, p. 89; SANT’ANNA, 2015, p. 209-210). 

Em 1969 a fundação elaborou o Plano Geral de Recuperação da Área do 

Pelourinho, cuja proposta principal dizia respeito a remoção da população de menor 

renda
84

, que residia no casario degradado, e a ocupação dos imóveis com atividades 

voltadas para o turismo e o setor terciário (SANT’ANNA, 2004, p. 66). Tais premissas 

se baseavam na ideia de que seria necessária a restauração dos edifícios e da paisagem 

onde se inseriam, alegando que essa era uma recomendação da Carta de Veneza, 

especificamente onde se lê que “O monumento é inseparável da história de que é 

testemunho e do meio em que se situa” (1964, p. 2). É interessante observar como os 

moradores foram ignorados enquanto atores desse meio, os elementos dinâmicos da 

paisagem que ali se apresentava.  

Durante toda a década de 1970 o turismo foi impulsionado pelo sucesso da 

produção cultural baiana. O projeto para o Pelourinho não foi completamente 

executado, porém foram usados recursos do PCH para a restauração e adaptação de 

alguns imóveis a usos voltados para o turismo e institucionais, e na recuperação de 

fachadas. Foram escassos os investimentos em habitação e promoção social para a 

população, tendo em vista que a maior parte dos moradores não podiam subsidiar 

financiamentos do BNH. Não havia investimento do setor privado, sendo todas as obras 

                                                             
83Que se tornou o atual Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

 

84A prefeitura previa o financiamento de casas próprias para os moradores que atendessem os requisitos de concessão 

deste e concordasse em sair do bairro, para os que não se enquadravam nas exigências foram previstas apenas 

indenizações (SANT’ANNA, 2004, p. 66). 
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de restauração custeadas pelo estado, assim, a diminuição do número de turistas na 

década seguinte gerou uma carência de investimentos e a deterioração das ações do 

governo. Entre 1986 e 1990, período que coincide com o desmonte do PCH, houve uma 

descontinuidade nas ações implementadas. Só no início da década de 1990 ocorre uma 

retomada nas ações de promoção turística, com recursos do iniciais do governo do 

estado, e depois do BNDE e do BID, intermediados pelo PRODETUR (SANT’ANNA, 

2004, p. 68).  

Em 1985 o centro histórico de Salvador foi considerado Patrimônio da 

Humanidade pela Unesco, o que gerou uma pressão para que os gestores locais 

retomassem o interesse por ações de recuperação da área (NOBRE, 2003, p. 5). Assim, 

em 1986 o governo municipal elaborou o Programa Especial de Recuperação dos Sítios 

Históricos da Cidade de Salvador, cuja proposta era dotar a área de lazer, emprego e 

moradia para a população, convidando a arquiteta Lina Bo Bardi para elaborar os 

projetos necessários. A recuperação física dos imóveis e áreas urbanas foi considerada a 

ação mais urgente e necessária, pois auxiliaria na melhoria econômica. Apesar da 

criação de novas leis e das estratégias de captação e marketing, não se alcançou os 

valores necessários para implantação do plano, sendo realizadas apenas algumas ações 

estratégicas, dentre elas o retorno da prefeitura para o centro da cidade (SANT’ANNA, 

2004, p. 70). O arquiteto Marcelo Ferraz (2008), no artigo “O Pelourinho no 

Pelourinho”
85

, relata os principais pontos inseridos pela equipe de Lina Bo Bardi na 

elaboração de um projeto piloto para a área: 

[...], de 1986 a 1990 experimentamos uma série de projetos-pilotos que 

deveriam direcionar uma recuperação rápida, econômica e de qualidade. 

Rápida pelo emprego da tecnologia do pré-fabricado de ponta, criado pelo 

arquiteto Lelé em sua “fábrica de cidades”; econômica pela fabricação 

seriada de uma dezena de peças a compor um vocabulário construtivo; e de 

qualidade pelo rigor projetual, de produção e execução das obras. Essas eram 

condições sine qua non para nosso plano, uma vez que o objetivo maior era 

manter aquela população que lá vivia – ou grande parte dela – em condições 

dignas de habitabilidade sem criar um êxodo natural, com o aumento do valor 

imobiliário, e nem forçado, como saneamento social deliberado. Nosso 

projeto, baseado em um levantamento sócio-econômico de todas as famílias, 

previa uma logística de efeito dominó. Ou seja, recuperávamos uma ruína 

abandonada transformando-a em moradia plurifamiliar – alguns apartamentos 

em cada casarão antigo recuperado –, transferindo para ali os moradores 

vizinhos das casas degradadas (FERRAZ, 2008, p. 2). 

  

                                                             
85FERRAZ, Marcelo. O Pelourinho no Pelourinho. In: Vitruvius. Minha Cidade. Nº 096.02. Ano 08, julho de 2008. 
Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/08.096/1885. O arquiteto descreve sua 

experiência, como colaborador de Lina Bo Bardi, em parceria com Marcelo Suzuki, durante a elaboração de um 

projeto-piloto para o centro histórico de Salvador a pedido da prefeitura, e as motivações consideradas pelo governo 

do estado nas ações realizadas posteriormente. 
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Segundo o relato de Ferraz (2008), dentre as ações previstas estavam a 

recuperação do casario degradado e abandonado, viabilizando moradias para novas 

famílias, com implantação de comércios ou serviços nos andares térreos visando a 

geração de renda para os moradores, buscando-se uma possível sustentabilidade 

econômica após a realização das obras. A equipe responsável chegou a realizar uma 

experiência na Ladeira da Misericórdia, uma área degradada e abandonada do centro, 

onde foram previstos a restauração das ruinas, obras de infraestrutura e de manejo 

ambiental. A ideia de conservação dos monumentos e da inserção de usos diferenciados, 

visando a manutenção dos habitantes, até mais que a promoção turística, foi abordada 

em todo o projeto, porém este não foi aceito pelo governo do estado (FERRAZ, 2008, p. 

3). 

Com a implementação de um plano de recuperação, no início dos anos 1990, o 

governo estadual buscou reverter o estado de degradação e ruína presente na área 

histórica de Salvador, optando pela recuperação de fachadas, reforma de edifícios e 

inserção de praças e novas vias, sem respeitar as preexistências. Mas a maior crítica 

dirigida a essa fase de atuação no Pelourinho diz respeito ao aspecto social da 

intervenção, pois ela apresenta uma grande mudança de perspectiva em relação ao 

projeto iniciado pela prefeitura em 1986. 

Uma expulsão em massa precedeu os trabalhos de intervenção. Os habitantes 

foram “convidados” a deixar suas moradias e ir morar nas franjas periféricas 

da metrópole, para que os imóveis fossem restaurados. Inúmeras casas foram 

recuperadas sem um programa de uso definido. Ou seja, uma antiga 

habitação teve como destino uma escola, sem os equipamentos de escola, e 

assim por diante. Faz-se uma espécie de manejo social ou saneamento social, 

“limpeza” para o turista. Este esvaziamento do centro histórico de seus 

autênticos protagonistas foi como um tiro na alma do Pelourinho, [...]. Em 

vez de habitação e atividades verdadeiramente necessárias à população de 

Salvador e, mais especificamente, do centro histórico, brotaram ali bares, 

restaurantes e lojinhas de artesanatos semelhantes às de rodoviárias de 

qualquer parte do país. Ou seja, uma realidade rica, com muitos problemas, é 

claro, mas frágil, que merecia toda atenção e delicadeza no trato 

sociológico/urbanístico da intervenção, recebeu o “trator” do turismo global e 

da limpeza social. Uma cidade-cenário se instalou sobre 400 anos de intensa 

vida urbana. Só se pensou no turismo. Mas se esqueceu de pensar que o 

turista, cada vez mais, quer conhecer a realidade de cada lugar. [...] Em 

Salvador, o desafio é manter a riqueza da vida contemporânea dentro de um 

casco urbano histórico, cheio de significados e memória, porém vivo, hoje. 

[...]. Esqueceram o principal: entender que o Pelourinho só será bom para o 

turista se for, em primeiro lugar, bom, muito bom para a comunidade que 

nele habita. E não é criando “Disneylândias” do passado colonial que 

sairemos do estágio primário em que nos encontramos quando se trata de 

conservação de nossas cidades. Ou encaramos o desafio de encontrar 

soluções originais para nosso original patrimônio ou continuaremos criando 

simulacros (FERRAZ, 2008, p. 4). 
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Mesmo após a experiência de 1969 ter apresentado diversos problemas, 

principalmente de cunho social, vê-se impressa nessas novas ações as mesmas ideias 

difundidas naquele primeiro momento, quando a importância da exploração turística 

para captação econômica se sobrepôs a necessidade de se manter os moradores, para 

garantir a preservação sustentável do lugar e das ações implementadas. O relato de 

Marcelo Ferraz é mais uma crítica no meio a tantas realizadas sobre a expulsão em 

massa realizada no Pelourinho, onde a população sempre retornava a ocupar as 

edificações que não foram alvo de recuperação nesses primeiros momentos, se 

mantendo nas proximidades do perímetro restaurado. 

Marcia Sant’Anna (2004, p. 74) destaca que, no início da década de 1990 o centro 

de Salvador se encontrava em forte processo de esvaziamento, situação agravada por 

problemas viários e de infraestrutura e pela ideia permanente de se transformar o 

Pelourinho em uma área turística, inclusive com a substituição de seus moradores, ideia 

que contrastava com a realidade de outros bairros do entorno, com comércios e serviços 

voltados para os residentes locais, normalmente de menor renda, atraídos pela 

possibilidade de residir nos casarões abandonados.  

Diante desse cenário, o governo do estado implantou em 1991 o Programa de 

Recuperação do Centro Histórico de Salvador
86

. As ações implementadas nesses 

momento visavam a reforma dos prédios, a limpeza das fachadas deterioradas e a 

melhoria da infraestrutura, para inserção de lojas, restaurantes e ateliês, nada que já não 

houvesse sido proposto anteriormente. Assim, um dos condicionantes apontados como 

necessário para melhoria da área foi a retirada dos atuais moradores, em sua maioria 

pessoas de menor renda, buscando atender o propósito de tornar o centro antigo um 

espaço comercial, propício ao desenvolvimento turístico, e para atrair investimentos e 

renovar o perfil do público visitante. A falta de êxito do projeto, que não garantiu uma 

demanda constante de visitantes, levou o governo do estado a uma nova tentativa, com 

o projeto “Pelourinho Dia & Noite”, que consistia na realização contínua de shows 

musicais e apresentações culturais, mas também não cumpriu o propósito principal de 

atrair visitantes e promover uma sustentabilidade econômica (GOTTSCHALL e 

SANTANA, 2007, p. 2).  

                                                             
86O projeto foi financiado pelo governo estadual, inicialmente com recursos do Tesouro Estadual, e em seguida com a 

participação de investimentos de bancos nacionais e internacionais e do Fundo Geral de Turismo da Embratur, que 

garantiram as primeiras obras no Pelourinho. O Banco do Brasil realizou convênios para financiar as obras de 

restauração, e o Desenbanco, Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia, criou uma linha de financiamento para 

os comerciantes interessados em ocupar os edifícios recuperados ao fim da primeira etapa (BRAGA, 2008, p. 89).
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Sobre os impactos desse tipo de atuação no lugar, Gottschall e Santana (2007) 

mencionam que essas alternativas cumpriram o propósito de “espetacularização das 

referências culturais locais”. A modificação dessas áreas mais antigas, e a substituição 

da população, podem afetar negativamente a relação do homem com seu meio e com a 

cultura que ali praticavam, transformando algo espontâneo em um produto comercial. 

Paralelo a isso, as intervenções impulsionaram o surgimento de movimentos 

socioculturais no Pelourinho, que serviu de espaço para que a população local ganhasse 

visibilidade, abrigando diversos tipos de práticas culturais e projetos de arte-educação. 

Assim, ao mesmo tempo em que se tornou uma área de exploração econômica e 

turística, o centro de Salvador manteve uma diversidade cultural, apoiada na 

preservação de tradições para gerações futuras (GOTTSCHALL e SANTANA, 2007, p. 

3).  

Na primeira etapa, as áreas recuperadas foram escolhidas por sua importância 

“artístico-cultural”, considerando a época dos imóveis e seu estado de conservação, e a 

recuperação dos edifícios não se aplicava individualmente, mas previam a recuperação 

de quadras inteiras. As ações foram viabilizada pela compra, troca, concessão de uso 

por tempo limitado, ou desapropriação dos imóveis, com pagamento de indenizações
87

. 

Os imóveis, depois de recuperados, eram alugados a um baixo custo para receberem 

usos compatíveis com sua estrutura, e que não gerassem danos à área (BRAGA, 2008, 

p. 92).  

Essa primeira fase
88

 do projeto foi concluída em 1995, tendo sido executada em 

quatro etapas, e as ações realizadas se focavam na realocação de moradores e usuários, 

além da inserção de atividades adequadas à área e a estrutura dos edifícios, que 

pudessem gerar empregos e atrair visitantes, mantendo o foco na exploração turística 

(BRAGA, 2008, p. 96-97).  

Sobre as ações realizadas, Sant’Anna (2004, p. 75) afirma que as linhas gerais do 

projeto foram delineadas pela Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

de Salvador (CONDER)
89

, em um documento intitulado “Centro Histórico da Bahia” 

                                                             
87Nobre (2003, p. 7) explica que os casos de compra ocorreram quando o proprietário preferia se desfazer da 

propriedade e a desapropriação foi aplicada quando não se chegou a um acordo. Em alguns acordos firmados, os 

imóveis restaurados foram trocados por outros, fora da área histórica, ou o estado garantiu o usufruto da propriedade 
por um período de 5 a 10 anos. 

88Nessa primeira fase foram recuperados um total de 334 imóveis, e as ações se concentraram em parte do Passo, 

Terreiro de Jesus e no antigo bairro do Maciel, que foi incorporado ao corredor turístico do Pelourinho (BRAGA, 

2008, p. 96). 

89 Atual Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. 
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elaborado em 1992. Segundo a autora, esse documento ressaltava a importância 

econômica da recuperação da área antiga degradada, e a necessidade de se adotar uma 

perspectiva empresarial de atuação, buscando-se um alinhamento entre “consumo, lazer 

e cultura”, para gerar o que Sant’Anna denominou de “um shopping center a céu 

aberto”. A ideia de shopping center sempre esteve fortemente ligada à uma visão de 

preconceito e segregação espacial, como um lugar de consumo voltado para uma 

população abastada, com condições de pagar por estar naquele espaço, ao se transpor 

essa ideia para um espaço público a céu aberto, o poder público explicita o tipo de 

população que deseja naquela área, excluindo os cidadãos de menor renda e negando-

lhes o direito a cidade, ou pelo menos a parcela da cidade restaurada e melhorada. Esse 

tipo de atuação, apesar de muito criticada, vem sido repetida como um modelo a ser 

seguido, e mesmo quando os projetos de reabilitação incluem ações de cunho social, 

sobretudo para atender uma população carente que já reside na área antiga, estas ou não 

são executadas, ou o são parcialmente, dando-se preferência aos investimentos nas 

ações que possam garantir algum retorno econômico ou atrair visitantes. 

A segunda fase do projeto
90

, iniciada em 1995 e também dividida em quatro 

etapas, se caracterizou por apresentar um maior cuidado do governo estadual na escolha 

e implementação das ações, devido às críticas pela falta de atenção social, além da 

busca pelo financiamento externo. Nesta fase foi criado o Escritório de Gestão do 

Pelourinho, e realizadas obras de restauração e melhoria da infraestrutura, além da 

inserção de instituições públicas nos edifícios recuperados, como a sede do IPAC e 

alguns museus. Segundo Braga (2013), a partir da sétima etapa do projeto aumentaram 

as críticas sobre o cunho turístico do projeto, pois ao mesmo tempo em que houve um 

aumento no número de visitantes, principalmente estrangeiros, ocorreu uma diminuição 

no número de residentes, o que levou os gestores a realizar uma no plano de 

intervenções (BRAGA, 2013, p. 155). 

Não foram oferecidas opções favoráveis de moradia
91

, ou mesmo dignas, para a 

população de menor renda que ocupavam área. Não houve qualquer projeto de 

realocação, mesmo em assentamentos fora da área recuperada, nem a previsão de 

                                                             
90Na segunda foram recuperados cerca de 305 imóveis históricos, como a Catedral Basílica e a Igreja e Convento de 

São Francisco, e mais 70 foram estabilizados por estarem em risco de arruinamento. Também foram criadas áreas de 

estacionamento, e estabelecida a limitação de trânsito na área do Pelourinho (BRAGA, 2013, p. 155). 

91Nas seis primeiras etapas a indenização paga aos grupos familiares estavam em torno de R$ 1222,00. Na sétima 

etapa as indenizações variaram de R$ 1200, 00 a R$ 2800,00. Segundo estudos realizados para implementação da 

sétima etapa, o custo para o estado garantir o reassentamento dos moradores ficaria em torno de R$ 6200,00 por 

família (SANT’ANNA, 2004, p. 77). 
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financiamentos acessíveis, as únicas opções oferecidas, além de indenizações, foram a 

compra dos imóveis ou o aluguel mediante contratos formais, que estavam longe da 

realidade financeira daquela população. Até a sexta etapa do projeto, concluída em 

1999, foram removidas cerca de 1900 famílias, que receberam um valor de indenização 

insuficiente para garantir a moradia digna em outras áreas da cidade, fazendo com que 

se deslocassem para outros imóveis degradados no entorno, ou para outros 

assentamentos subnormais. A partir da sétima etapa as indenizações foram reajustadas, 

mas ainda insuficientes para a compra ou locação de imóveis. Apesar dos valores, e da 

possibilidade de não terem para onde ir, os moradores não apresentaram resistência a 

desocupação dos imóveis antigos, o que pode ser visto como um reflexo da extrema 

pobreza em que viviam e da falta de organização de classe que os representasse 

(SANT’ANNA, 2004, p. 76-77).  

Segundo Sant’Anna (2004, p. 76), as ações realizadas até a sexta etapa foram 

financiadas quase que exclusivamente pelo governo estadual, com recursos do Tesouro 

Estadual. A partir da sétima etapa foram agregados recursos da CEF, através do PRSH, 

e do Ministério da Cultura, através do Programa Monumenta/BID. Sobre o caráter das 

ações, Braga (2013) ressalta que, embora a questão habitacional estivesse mencionada 

entre as ações financiadas, até a sexta etapa do projeto nenhuma das soluções previstas 

para promoção de moradia haviam sido implementadas. O PRSH atuou em parceria 

com a prefeitura na implantação de ações estratégicas de promoção do 

desenvolvimento, como o Projeto de Revitalização da Área do Comércio e o Projeto 

Rememorar, que previa a conversão de imóveis arruinados em habitação. Seu 

funcionamento se deu através da captação de recursos do PAR, que seriam utilizados na 

reforma interna dos imóveis, e na recuperação das fachadas e dos telhado (BRAGA, 

2013, p. 158). 

O Rememorar
92

 foi pensado como uma forma de tentar solucionar os problemas 

da falta de moradia, da degradação do patrimônio material e da necessidade de 

repovoamento da área central, tendo como público alvo as famílias de funcionários do 

estado com renda até seis salários mínimos (WEINSTEIN, 2005, p. 12). Sua fase piloto 

foi realizada de junho de 2003 a março de 2005, e previa a captação de recursos para 
                                                             
92Os cinco casarões recuperados na fase piloto se concentravam no bairro de Santo Antônio, uma das subáreas do 

centro histórico de Salvador que ainda mantinha uma predominância do uso habitacional, além de usos tradicionais e 

cotidianos (BRAGA, 2013, p. 157). Os 48 casarões previstos para serem recuperados na fase seguinte se distribuíam 

da seguinte forma: “cinco estão situados no bairro do Santo Antônio Além do Carmo; sete estão na Ladeira da 

Misericórdia; um, na Ladeira da Montanha; três, no Comércio; um, na Avenida Contorno; três, no Largo Dois de 

Julho; 12, em Nazaré; quatro, na Saúde; dois, no Barbalho; e três, na Soledade”. O valor médios dos imóveis foi de 

R$ 37 mil, pagos em 15 anos (WEINSTEIN, 2005, p. 12). 
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recuperação de cinco casarões históricos abandonados, que foram transformados em 41 

unidades habitacionais, mantendo as fachadas dos edifícios e seguindo um mesmo 

padrão de tipologia interna (BRAGA, 2013, p. 157). A fase seguinte, iniciada em 2005, 

previu a recuperação de 48 casarões históricos, a maioria ocupados por moradores de 

menor renda, para instalação de 230 unidades habitacionais, mas a intenção da 

CONDER era dar continuidade ao projeto até que sejam recuperados os 160 imóveis 

degradados ou em ruínas existentes dentro da poligonal considerada Patrimônio da 

Humanidade pela Unesco (WEINSTEIN, 2005, p. 12).  

A exemplo de outros projetos implantados em áreas históricas no Brasil, que 

buscavam converter ruínas em moradia, vê-se a intenção comum de atender sempre a 

um público selecionado, funcionário públicos de renda média, que possam arcar com os 

financiamentos e ao mesmo tempo elevar o nível de consumo nas áreas, que 

normalmente se encontram degradadas e marginalizadas. Ao mesmo tempo que a 

população ocupante é expulsa, por não ter renda suficiente para merecer viver ali, as 

ações de reabilitação reverberam o discurso da necessidade de reocupação do centro, 

deixando bem claro quem tem direito a usufruir desse patrimônio público. 

No âmbito do Monumenta, a proposta para a sétima etapa do projeto (Figura 04) 

foi a única a apresentar uma intervenção estruturada para produzir habitação social, com 

a ocupação integral de seis quarteirões e 76 edifícios, e capacidade de abrigar mais de 

trezentas famílias de baixa e média baixa renda, e em uma área histórica preservada 

como patrimônio da humanidade pela UNESCO. Mas essa não foi uma decisão 

espontânea, pensada pelos agentes responsáveis, foi fruto de muita pressão popular, por 

parte dos moradores e artistas do centro histórico de Salvador, que se organizaram na 

forma de associações e conseguiram ganhar voz contra os atos de despejo realizados 

indiscriminadamente, sem qualquer garantia de assistência. 

Analisando o caso de Salvador, segundo Rebouças (2013, p. 8-9), a cidade desde 

o início foi selecionada pelo IPHAN para participar do Monumenta, devido à 

importância do seu patrimônio. Assim, em 2002 foi assinado o Convênio entre o 

Governo do Estado da Bahia e o Ministério da Cultura, formalizando a inserção do 

projeto da 7ª Etapa do Projeto do Pelourinho no programa. Dentre os componentes 

elaborados pela CONDER, a atividade inicial seria a desapropriação das edificações e 

retirada da população moradora do local, com pagamento de um auxilio relocação ou o 

reassentamento em conjuntos situados na periferia da cidade. Essa medida era 

considerada imprescindível pelo governo da Bahia, para que fosse possível se manter a 
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recuperação dos monumentos, e garantir o retorno financeiro esperado, demonstrando 

um caráter excludente e segregacionista (MOURAD, 2011, p. 13).  

 

Figura 04 – Área da Intervenção da 7ª Etapa do Projeto Pelourinho. 

 
Fonte: UEP Salvador. In: BONDUKI, 2010, p. 339. 

 

Com a iminência da expulsão, 304 famílias das 1674 cadastradas pela CONDER 

reivindicaram sua permanência, o que gerou a criação em 2002 da Associação dos 

Moradores e Amigos do Centro Histórico (AMACH) (BRAGA, 2013, p. 162). Essa 

situação fez com que o Ministério da Cultura, através do Monumenta, e o Ministério das 

Cidades, por meio da Secretaria de Programas Urbanos (SNPU) e da Secretaria 

Nacional de Habitação (SNH), formulassem uma alternativa de permanência da 

população no perímetro de intervenção. Assim, foi assinado em 2005 um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) que viabilizou a compatibilização do projeto com a 

reinvindicação dos moradores (Figura 05), com a recuperação de parte dos casarões 

para fins de habitação de interesse social
93

 (BALBIM; CAVALCANTI; TEIXEIRA, 

2005, p. 56; MOURAD, 2011, p. 14).  

                                                             
93Seriam utilizados recursos do Ministério das Cidades e do governo do estado da Bahia para subsidiar a recuperação 

de parte dos imóveis do centro e a inserção de habitação de interesse social, para alojar as famílias residentes no 

centro histórico há mais de 20 anos, sendo a recuperação dos demais casarões financiada pelo Monumenta e pela 

SNH (BALBIM; CAVALCANTI; TEIXEIRA, 2005, p. 56) 
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É interessante observar como a necessidade de um TAC pode configurar como 

uma falha nas políticas públicas brasileiras. Tanto a Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 6º, quanto o Estatuto das Cidades (2001) estabelecem a moradia como um 

direito social, inerente a todos os brasileiras. Assim, parece incoerente a necessidade de 

negociações entre a administração pública e a população para que esse direito seja 

garantido. Em comparação as etapas anteriores, onde foram pagos valores irrisórios para 

a população carente nas etapas de desapropriação, sem nenhuma previsão de relocação 

dos mesmo, a assinatura do TAC representa um certo avanço de atuação, pelo menos 

em ceder às pressões sociais, porém ainda demonstra que o cumprimento voluntário da 

carta magna ainda está longe de ser uma realidade quando se trata da população de 

baixa renda. 

Outro motivo para as mudanças inseridas foram os resultados encontrados após a 

finalização da sexta etapa. Bonduki (2010, p. 335) aponta que a nova estratégia foi 

necessária, pois apenas 1,6% dos investimentos haviam sido utilizados na 

implementação de moradias, gerando uma forte redução no uso habitacional no 

perímetro tombado, sobretudo após a expulsão da maioria da população. “Apenas 9% 

das unidades resultantes foram destinadas ao uso residencial. As 91% restantes 

distribuíram-se entre o uso comercial (25%), serviços (23%), lazer e animação (17%), 

artes e ofícios (15%), lanches e afins (7%) e hospedagem (4%)”. 

Segundo Laila Mourad (2011, p. 17), o projeto foi reestruturado através de dois 

programas: o Programa de Habitação de Interesse Social (PHIS), que previa a 

construção de 103 apartamentos e 13 pontos comerciais, para as famílias que ainda 

viviam no local, cadastradas em 2000, e o PROHABIT, com a execução de 234 

unidades habitacionais e 42 pontos comerciais que seriam destinadas aos funcionários 

públicos, através de financiamento
94

. Durante a realização dos projetos foram acordadas 

algumas diretrizes para o remanejamento provisório das famílias: durante a execução 

das obras, elas deveriam permanecer dentro dos limites do projeto da 7ª Etapa, e teriam 

prioridade e urgência aquelas cujas casas estivessem em situação de risco; esses “locais 

provisórios” deveriam garantir a continuidade do trabalho/comércio desenvolvido pelas 

famílias; o processo deveria ser acordado e assinado por todas as entidades envolvidas; 

                                                             
94Bonduki (2010, p. 347) descreve a composição de recursos da seguinte forma: o Monumenta financiaria a 

restauração dos telhados e fachadas de todos os imóveis da 7ª Etapa, o governo do estado pagaria a desapropriação 

dos imóveis privados, o Ministério das Cidades, através do PHIS, liberaria R$ 17,5 mil para cada família dos antigos 
moradores, e o Fundo de Previdência do Estado financiaria as habitações destinadas aos funcionários públicos. 
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uma sede definitiva da AMACH deveria ser instalada na área da 7ª Etapa; a comunidade 

deveria ser consultada na compatibilização dos projetos das unidades habitacionais, que 

deveriam atender às composições das famílias. Além disso, deveriam ser previstas ações 

de geração de emprego e renda, e a incorporação da mão de obra local (os moradores do 

centro histórico) nas obras da 7ª Etapa, e a revisão dos valores da indenização devida 

aos moradores que não desejassem permanecer na área (MINISTÉRIO PÚBLICO, 29 

de julho de 2004 apud MOURAD, 2011, p. 14). 

 

Figura 05 – Área da Intervenção da 7ª Etapa do Projeto Pelourinho após a assinatura do TAC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOURAD, 2011, p. 17. 

 

Uma característica comum no Brasil quando se trata de relocação de comunidades 

carentes permaneceu no processo, a distribuição dos pobres distanciou-os das áreas mais 

valorizadas, como aponta Mourad (2011) o projeto demonstra que, embora haja a 

intenção de manter a população próximo ao seu lugar de origem, o peso maior da 

intervenção está na captação econômica pela exploração imobiliária das áreas 

desapropriadas. A permanência da diversidade social, na prática, também se mostra 

prejudicada, já que cada modalidade de projeto se encontra circunscritos a áreas 

restritas, separando o espaço dos pobres e dos servidores estaduais.  
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É interessante notar na planta de recuperação da 7ª Etapa, especialmente nas 

quadras 19S e 20S, mais próximas aos monumentos de referência nacional e 

da Praça do Terreiro, que, dos 14 imóveis destinados ao uso residencial, 

nenhum foi inserido no Programa de Habitação de Interesse Social, embora 

vários moradores incluídos no TAC habitassem essas quadras. [...] Dentre os 

21 imóveis destinados ao Programa de Habitação de Interesse Social, 11 

(52%) estão concentrados na quadra 31S, localizada entre as ruas São 

Francisco e 28 de Setembro - exatamente o lugar mais estigmatizado do 

Pelourinho – que abrigou historicamente a população mais pobre. O projeto 

organiza, classifica e seleciona os territórios urbanos através do desmonte do 

modo de vida das famílias. A recuperação do patrimônio desarticula as 

relações sociais, quando não se preocupa em conservar a diversidade cultural, 

onde o cotidiano de grupos e categorias sociais são reconhecidos como 

dignos (MOURAD, 2011, p. 23). 

 

Em 2007 os problemas habitacionais e a diminuição do fluxo turístico levaram a 

uma reformulação das intervenções realizadas até então, dando início a elaboração de 

um novo projeto pelo governo do estado em parceria com a Unesco, intitulado Plano de 

Reabilitação Integrado e Participativo. Além de alterar o perímetro de atuação, a nova 

proposta estruturou o funcionamento das ações em quatro níveis
95

: o estratégico, para 

coordenar todas as ações, aprovações, diretrizes e deliberações; o operacional, 

responsável pela gestão, articulação e execução; o participação; e o nível técnico, 

responsável pelo planejamento, estudos e suporte técnico das ações (BRAGA, 2013, p. 

167). Paralelamente a elaboração do plano foram realizadas ações de comunicação 

social, visando conseguir o apoio da população e garantir a transparência do processo 

(GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2010, p. 32). 

O Plano de Ação Participativo previa ações voltadas para a recuperação de 

monumentos e edifícios antigos, visando garantir sua função social, implementação 

turística, educação, e o incentivo ao uso habitacional e institucional, através de parcerias 

com setores públicos. Um levantamento realizado em 2010 estipulou cerca de 1100 

imóveis fechados, em ruínas ou terrenos baldios, com potencial para geração de 

aproximadamente oito mil
96

 novas unidades habitacionais, e a inserção de usos 

complementares como comércio, serviços e lazer. A intenção seria manter os moradores 

existentes e atrair novo, visando a ocupação de toda a área (GOVERNO DO ESTADO 

DA BAHIA, 2010, p. 295). A efetivação do planejamento ocorreu com a assinatura de 

                                                             
95O nível estratégico seria realizado pelo Grupo Executivo, o nível operacional pelo Escritório de Referência do 

Centro Antigo de Salvador (ERCAS), o participação pelas Câmaras Temáticas, e o nível técnico pelos grupos de 

trabalho (BRAGA, 2013, p. 167). 

96Das 8 mil unidades propostas, 5 mil atenderiam a famílias de renda média, pelos programas REMEMORAR II e III, 

PROHABIT e MONUMENTA, e 3 mil atenderiam famílias de menor renda, com recursos do Programa 

MONUMENTA (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2010, p. 295). 
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um Acordo de Cooperação Técnica, em 2010, entre os Ministérios das Cidades, do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, da Cultura e do Turismo, o governo do estado da 

Bahia e a prefeitura de Salvador. Esse acordo viabilizou a realização das ações de 

conservação do patrimônio, infraestrutura, turismo e promoção social, a exemplo da 

construção das unidade habitacionais e das melhorias urbanas, previstas com recursos 

do PAC e do ProMoradia (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2010, p. 31; 2014, p. 

17). 

Um dos motivos para criação do novo plano foi acelerar o processo de 

recuperação do centro antigo, gerando metas a curto, médio e longo prazo, e angariando 

parcerias entre diversas entidades governamentais e da sociedade civil, buscando o 

desenvolvimento sustentável até então não alcançado. Vale ressaltar que até 2010, dez 

anos após o início da sétima etapa, apenas oito imóveis do Programa de Habitação de 

Interesse Social haviam sido concluídos, abrigando 36 famílias, sem comércios ou 

serviços de bairro, ao mesmo tempo que quase todas as obras relacionadas aos 

monumentos de referência já se encontravam em fase de conclusão (MOURAD, 2011, 

p. 22). Bonduki (2010) aponta uma série de dificuldades que atrapalharam o andamento 

dos prazos, como o alto custo, deficiências dos projetos e baixa qualidade na execução 

das obras. Na prática, os projetos que foram concebidos, inicialmente, para atender 

famílias de renda média foram adaptados para HIS, buscando o máximo de 

aproveitamento dos edifícios, mas nem sempre de forma bem concebidas, resultando em 

vários problemas de habitabilidade. 

Reciclar antigos casarões unifamiliares para utilizá-los como blocos de 

habitação coletiva não é um procedimento simples e acarreta uma série de 

problemas projetuais e construtivos. Não existe, no Brasil, tradição de 

reabilitar edifícios antigos e adaptá-los para residência multifamiliar, com a 

óbvia e indesejada exceção de cortiços, que geram situações inaceitáveis de 

moradia. Essa experiência está no início, sendo raros, no mercado, 

especialistas nesse tipo de projeto. E, no caso, o governo do estado não teve o 

devido cuidado de buscar as equipes mais habilitadas para uma intervenção 

necessariamente experimental, contratando prestadores de serviço sem exigir 

especificidade nesse tipo de trabalho. 

As dificuldades projetuais e construtivas são inúmeras e nem todas foram 

bem resolvidas. Reciclar um edifício concebido como unifamiliar para alojar 

inúmeras famílias é complicado, exigindo novas áreas de circulação, o que 

resultou em grande perda de espaço para corredores e escadas. O necessário 

aproveitamento dos subsolos e áreas internas da edificação gerou cômodos 

sem a adequada habitabilidade, apesar da abertura de poços de ventilação e 

iluminação. Áreas molhadas e canos de descarga foram localizados onde era 

possível, muitas vezes sem racionalidade e funcionalidade (BONDUKI, 

2010, p. 349). 

 

É possível observar que, embora o Monumenta traga em seu discurso as ideias da 

habitabilidade e bem estar social, o que pesa, na prática, é a sustentabilidade econômica 
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para garantir o retorno dos investimentos. É preciso que, junto com a dinamização dos 

usos nas áreas históricas, seja implementada uma política de integração social, aliada ao 

objetivo do projeto de reabilitação das áreas históricas, mas procurando manter os 

habitantes, e as relações de identidade e cultura que eles guardam com o lugar, esse 

parece o ponto de mudança que faltam nos programas de recuperação urbana. 

A avaliação do Plano de Reabilitação Participativo, realizada em 2014, demonstra 

que um dos aspectos mais combatidos foi a vulnerabilidade social da população quanto 

ao uso habitacional, tanto no sentido de diminuir o déficit habitacional quanto de 

erradicar construções precárias e irregulares, promovendo também a oferta de serviços 

de assistência social e de ações voltadas para a garantia de direitos dos moradores. 

Nesse sentido, o programa de construção e reforma para inserção das unidades 

habitacionais97 contou com o acompanhamento do grupo de Trabalho Social (TS) em 

todas as suas etapas, com o objetivo de garantir a autonomia das famílias atendidas, e o 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental da área central (GOVERNO DO 

ESTADO DA BAHIA, 2014, p. 47). 

Em 2014 foi iniciada pelo governo estadual a criação de um Fundo de 

Investimento Imobiliário, com o objetivo de impulsionar as ações de reabilitação do 

centro histórico, a partir da recuperação e valorização imobiliária e da implantação de 

equipamentos culturais. Como grande parte dos edifícios selecionados para o projeto 

pertencem ao poder público, o fundo atuaria nas desapropriações (GOVERNO DO 

ESTADO DA BAHIA, 2014, p. 78).  

O PAC Cidades Históricas viabilizou a implementação de 23 ações no centro 

antigo de Salvador, com um investimento de mais de R$ 140 milhões, para realização 

de obras de restauração e requalificação. Nos primeiros quatro anos de atuação do plano 

participativo a CONDER, em parceria com o governo federal, estadual e municipal, e 

iniciativa privada, realizou um grande número de ações de melhoria da infraestrutura 

urbana, restauração e implantação de equipamentos, com mais de R$ 130 milhões em 

investimentos, visando a requalificação do centro antigo, a preservação do patrimônio 

brasileiro, a valorização da cultura e a promoção do desenvolvimento econômico e 

social, como forma de buscar qualidade de vida para a população e a sustentabilidade da 

área. Alguns monumentos tombados também foram restaurados com recursos do 

Ministério do Turismo, através do PRODETUR Nordeste, essas ações se focavam no 

                                                             
97Realizados com apoio do PAC e do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) (GOVERNO DO ESTADO DA 

BAHIA, 2014, p. 47). 
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objetivo de fomentar o turismo cultural, reforçado pela realização de eventos e 

exposição da cultura local (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2014, p. 110-112). 

Outras ações voltadas para o desenvolvimento econômico e do turismo obtiveram 

resultados satisfatórios nesse período. Com relação ao setor privado, haviam sido 

previstos a instalação de cinco equipamentos hoteleiros privados de grande porte, mas 

apenas um se efetivou. No setor público foram realizadas obras importantes para o 

crescimento da cidade, como melhorias no aeroporto, no porto, abertura de vias 

expressas e construção de estádios, além da reabilitação de feiras, monumentos e áreas 

tradicionais da cidade e a capacitação de guias e monitores de turismo (GOVERNO DO 

ESTADO DA BAHIA, 2014, p. 74-77). 

Com relação a habitação social, desde 2008 o Plano Diretor urbano de Salvador 

havia previsto a criação de seis Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)
98

 na área do 

centro antigo, visando facilitar a implantação das habitações e serviços sociais. O censo 

IBGE 2010 demonstrou que houve uma diminuição na população total do centro antigo 

em 4,5%, embora houvesse um aumento de 9,5% da população total de Salvador. Com 

relação as famílias em situação vulnerável na área, o censo apontou um aumento de 

9,56%, o que significa cerca de 3287 famílias com demanda para serem atendidas pelas 

ações sociais. Nesse mesmo ano foram identificados cerca de 1100 imóveis fechados, 

vazios, subutilizados ou em ruínas, a maioria privados, que poderiam produzir cerca de 

8 mil unidades habitacionais (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2014, p. 164-

166). 

A ação de inserção de habitação social no perímetro tombado foi a que apresentou 

as maiores dificuldades para o poder público, do ponto de vista da legislação urbanística 

e de patrimônio, fundiários, técnicas construtivas, escala de produção, logística e 

canteiro de obras, além da escassez de grandes terrenos vazios. Como a maioria dos 

imóveis que poderiam receber as unidades habitacionais se encontram tombadas ou 

inseridas em poligonais de tombamento, há uma série de exigências quanto aos padrões 

de atuação, critérios construtivos e volumetria que dificultam o processos, além da 

configuração formal dos edifícios eu não atendem as exigências atuais de conforto e 

acessibilidade, e da recomposição de telhados e fachadas, que aumentam muito o custo 

das obras. Os projetos foram viabilizados através de duas modalidades de 

                                                             
98As seis ZEIS propostas para o centro antigo foram: Gamboa de Baixo/ Unhão, Alto da Esperança (Pela 

Porco/Barbalho), Vila Conceição (Liberdade), Pilar, Vila Nova Esperança e 7ª Etapa (São Dâmaso). São áreas que já 

possuem um histórico comum de ocupação informal desordenada, pouca infraestrutura e ausência do poder público 

(GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2014, p. 165). 
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financiamento, o PAC e o PMCMV
99

, e além de novas proposições foram incorporadas 

ações previstas nos projetos anteriores, com recursos dos programas Monumenta e 

ProMoradia (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2014, p. 169). 

Sobre os resultados alcançados nos primeiros quatro anos de implementação do 

plano participativo (Quadro 04). Os movimentos sociais e as lideranças comunitárias 

foram atores relevantes nesses resultados, por intermediarem o diálogo com as 

comunidades (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2014, p. 169-173): 

 Em 2012 foi concluído o Projeto do Pilar I, que contemplou 107 famílias dessa 

comunidade, realocadas da encosta e Ladeira do Pilar, que foi requalificada, para 

um imóvel próximo a essa ocupação inicial
100

, onde além da moradia recebem 

acompanhamento social.  

 O Projeto Vila Nova Esperança (Rocinha)
101

 foi iniciado em 2012, com previsão 

de atender 62 famílias dessa comunidade, porém teve suas obras paralisadas ainda 

no início, devido a necessidade de adequação do projeto executivo a topografia do 

terreno.  

 O projeto do São Dâmaso
102

, que corresponde à área da 7ª etapa do Programa 

Monumenta, prevê o atendimento a 103 famílias dos antigos moradores da 

comunidade. A resistência desses moradores em sair da zona central e sua luta por 

melhores condições de habitabilidade deu origem ao TAC assinado em 2005, 

cujas diretrizes foram mantidas após a implementação do plano participativo. Em 

2014 haviam sido concluídas 63 unidades habitacionais, e 21 já se encontravam 

em fase de conclusão.  

                                                             
99O PAC Falha Geológica foi instituído em 2007, a partir de um contrato de repasse entre o governo do estado e o 

Ministério das Cidades, através da CEF, para melhoria da infraestrutura e implantação de HIS. Mas o principal 

financiamento para moradias veio do PMCMV, realizado em parceria com os estados e municípios, e 

operacionalizado pela CEF. No centro antigo de Salvador, o programa foi direcionado para atender famílias com 
renda de 0 a 3 salários mínimos, com unidades habitacionais localizadas no centro, em áreas com serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica e transporte público (GOVERNO DO ESTADO DA 

BAHIA, 2014, p. 169). 

100As famílias foram relocadas para unidades habitacionais na Avenida Jequitaia s/n, no imóvel onde funcionava um 
antigo frigorífico do governo do estado (Idem, p. 170). 

101A reurbanização foi prevista com recursos do PAC, na ordem de R$ 7 milhões, destinados à construção das 

unidades habitacionais, equipamentos comunitários, melhoria da infraestrutura e desenvolvimento de projetos sociais. 

Para esse projeto foi firmada uma parceria com a Dow Brasil S/A que contratou a ONG Habitat para atuar na 
construção dos equipamentos comunitários (Idem, p. 171). 

102Utilizando recursos do governo estadual, com o Programa de Habitação de Interesse Social (PHIS I e II). Além das 

unidades habitacionais concluídas, 19 se encontravam em condição de licitação. Das 12 unidades comerciais 

previstas, 09 já estavam executadas (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2014, p. 172). 
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 Foram relocados os moradores que ocupavam a encosta que separa a Cidade Alta 

da Cidade Baixa, sendo 62 famílias da Vila Nova Esperança e 165 da Chácara 

Santo Antônio. Uma parte dessas famílias ainda se encontravam em abrigos 

temporários recebendo bolsa-aluguel, mantidos pela CONDER, devido ao risco de 

deslizamentos e a necessidade de recuperação ambiental da área da encosta. 

 

Quadro 04. Produção de Habitação Social Para o Centro Antigo de Salvador.  

 
Fonte: DIRCAS 2014 apud. Governo do Estado da Bahia, 2014, p. 174. 
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Recentemente a AMACH divulgou uma carta aberta
103

 (Anexo D) acusando a 

CONDER de não cumprir as determinações do TAC assinado em 2005. Segundo a 

associação, após doze anos, cerca de 30% das famílias ainda vivem nos abrigos 

temporários mantidos pela CONDER, em condições precárias, e ameaçadas de despejo 

por ações de reintegração de posse movidas pelo próprio órgão.  

Além do atendimento à população de menor renda, o plano participativo 

incorporou uma ação prevista no projeto anterior, que visava atrair moradores com 

maior poder aquisitivo, visando diversificar a dinâmica social dos bairros centrais, além 

de aumentar o consumo de bens e serviços. Para implementação da operação 

imobiliária
104

, a estratégia de definição das áreas de atuação e dos imóveis levou em 

consideração a possibilidade de requalificação, o impacto positivo ou negativo dessas 

ações, e o Estatuto das Cidades, sobretudo as recomendações quanto a função social da 

propriedade, dando-se prioridade às áreas e edifícios em processo de degradação física, 

social, cultural, ambiental, histórico e econômico, mas com potencial para reversão 

desse quadro e manutenção sustentável. A escolha das áreas
105

 também levou em conta 

a intenção do governo estadual em avançar na reabilitação do centro antigo, buscando 

equilibrar o contexto social, cultural, econômico e histórico, além de estimular a 

participação do mercado imobiliário. Além dos estudos de viabilização urbana, foram 

feitas análises econômicas e financeiras nas áreas, para avaliar seu potencial econômico 

e a existência de atratividade por parte dos mercados consumidor, investidor e 

empreendedor (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2014, p. 180-185). 

Durante a atuação da sétima etapa do projeto o Monumenta havia previsto a 

produção de 234 habitações para atender aos servidores públicos do estado, onde 41 

haviam sido concluídas e entregues até 2014, pois com o fim do convênio esses projetos 

precisaram ser revistos. A área selecionada para a primeira etapa do projeto de 

                                                             
103O texto da AMACH intitulado “Centro histórico para quem? CONDER descumpre acordo e quer expulsar 

moradores do centro histórico” foi publicado no dia 13 de julho de 2017 no blog Passa Palavra. Disponível em: 

http://passapalavra.info/2017/07/113623 e em diversas redes sociais. Não foi possível verificar as informações junto 

aos órgãos responsáveis, mas a autora desta tese entendeu que seria importante destacar o papel das associações de 

classe na luta pela permanência dos moradores nos centros históricos.  

104Para que a ação fosse implementada foi criada em 2013 a Diretoria do Centro Antigo de Salvador (DIRCAS), 
vinculada à CONDER, que permitiu a viabilização de um fundo de investimentos em torno de R$ 627 milhões 

(GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2014, p. 179). 

105As cinco primeiras etapas da operação imobiliária no Centro Antigo de Salvador são: (I) imóveis particulares 

situados entre a Av. Contorno e as Ladeiras da Montanha e da Misericórdia; (II) imóveis públicos do Estado situados 
no CHS; (III) imóveis públicos e privados situados na Rua do Gravatá e Ladeira da Independência; (IV) imóvel 

público da União, de uso dos Fuzileiros Navais e (V) imóveis privados avulsos, situados em diversos bairros do 

centro antigo. Em 2013 o estado declarou parte desses imóveis como de utilidade pública, desapropriando-os através 

de decretos (Idem, p. 179).
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reabilitação e início da operação imobiliária foi o bairro do Comércio (GOVERNO DO 

ESTADO DA BAHIA, 2014, p.
 
187), que em 2014 apresentava um avançado quadro de 

degradação, com muitos imóveis em ruínas, subutilizados ou desocupados, cujas ações 

de desapropriação foram iniciadas em 2016. 

O exemplo de Salvador deixa muito claro como é necessária uma mudança de 

postura nas ideias atuais de reabilitação urbana. Ao se implementarem ações 

segregacionistas, tentando reverter a deterioração e o esvaziamento do centro antigo, o 

governo estadual só conseguiu piorar esse esvaziamento, ou deslocar o problema para 

outras áreas da cidade. De certo, qualquer área precisa de diversidade social para se 

manter viva, para que haja consumo e ocupação efetiva dos espaços, mas excluir uma 

população de menor renda, julgando que por não poder pagar ela não tem direito àquela 

porção da cidade, é uma atitude que já se mostrou ineficaz, sobretudo quando se 

pretende uma atuação sustentável. Inserir habitação social em áreas centrais demonstra 

um pensamento que vai além da residência em si, mas observa um contexto urbano 

habitável, com infraestrutura, lazer, serviços, mobilidade, e equipamentos públicos. 

Vale chamar a atenção para uma característica que não se alterou em todo o 

processo, embora a questão habitacional, no caso de Salvador, pareça mais urgente, é 

perceptível a prioridade dada aos investimentos na recuperação das áreas de interesse 

turístico, e a rapidez na realização das ações, em comparação com as de implantação de 

habitação social, o que demonstra que os interesses dos gestores se focam na questão 

econômica, ficando a social em segundo plano, mesmo sendo necessária. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

5. JOÃO PESSOA: AÇÕES ISOLADAS E EXCLUSÃO SOCIAL 
 

Fonte da imagem: https://www.clickpb.com.br/cotidiano/degradacao-do-centro-historico-aumenta-
criminalidade-em-ponto-turistico-de-joao-pessoa-206451.html acessado em 04/11/2017. 
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5. JOÃO PESSOA: AÇÕES ISOLADAS E EXCLUSÃO SOCIAL 

 

Os aspectos apresentados até aqui demonstram se de fato existe no Brasil uma 

política de reabilitação em áreas históricas integrada às demais políticas urbanas. Pois, 

embora haja uma boa quantidade de programas e fundos de financiamento disponíveis, 

o emprego desses instrumentos dificilmente ocorre de forma combinada. As políticas de 

financiamento habitacional têm contribuído, historicamente, para o esvaziamento dos 

centros históricos, devido ao caráter espacial e econômico dos projetos, que causam o 

deslocamento das grandes empresas e instituições públicas visando a criação e 

valorização dos novos bairros, inseridos nas periferias dos antigos centros ou nas bordas 

urbanas da cidade. Esse esvaziamento, seguido da degradação causada pela falta de uso, 

gerou uma demanda de programas voltados para a reabilitação dessas áreas, cujo foco 

recai muito mais sobre a recuperação econômica que a garantia da função social, 

fazendo com que as ações se foquem na implementação do turismo e do setor terciário e 

da habitação para população classe média, renegando para o segundo plano ações 

sociais, sobretudo de permanência de populações de menor renda presentes na área. 

A percepção dos problemas gerados pela falta de interlocução entre os programas 

de habitação e de reabilitação de áreas históricas não é recente, tendo-se inclusive 

exemplos de projetos interministeriais que tentaram essa integração, a exemplo do PAC 

e PAC-CH, porém, na prática a aplicação ainda se mostra pontual, com projetos sem 

continuidade e conflitos de interesses, sobretudo no que concerne os aspectos sociais. 

Ao mesmo tempo em que se elaboram propostas buscando diminuir o déficit 

habitacional pela utilização do estoque construído das áreas antigas, surgem propostas 

que potencializam a especulação imobiliária dessas mesma áreas, buscando um retorno 

econômico. No meio dessa dualidade quem normalmente sofre as consequências são os 

moradores de menor renda, que, mesmo construindo uma relação como habitantes dos 

centros antigos, se veem obrigados a sair do seu local de moradia, relocados para áreas 

periféricas ou menos valorizadas, ou permanecem em situações precárias. Assim, o 

estudo do caso da cidade de João Pessoa é interessante como verificação da repetição 

contínua dos mesmos erros cometidos em outras cidades, mesmo suas falhas já tendo 

sido constatadas, e nunca solucionadas, e como um exercício empírico para se pensar 

que alternativas poderiam ter sido empregadas para se alcançar soluções sustentáveis na 

reabilitação de um centro históricos decadente. 
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A cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, se configura como uma das cidades 

mais antigas do Brasil, o que motivou o tombamento de parte do seu centro antigo a 

nível estadual, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba 

(IPHAEP) em 1982, e a revisão e ampliação desse perímetro em 2004. E o tombamento 

a nível federal, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 

2007 (Figura 06).  

Figura 06: Perímetro de tombamento federal e estadual do centro histórico de João Pessoa, mostrando a 

área de proteção rigorosa e entorno, com destaque para o bairro do Varadouro. 

 

Fonte: Juliana Carvalho sobre Base da PMJP, 2016. 

Desde a década de 1980 a área tem sido alvo de diversas ações de reabilitação, 

aplicadas de forma pontual, e sempre voltadas a restauração e recuperação do 

patrimônio edificado ou de parte do tecido urbano. Para além da intenção 

preservacionista, o que se percebe nesse tipo de atuação é o desejo de implementação e 

expansão das atividades turísticas, em detrimento dos aspectos sociais da área histórica.  
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Ao mesmo tempo em que os projetos elaborados para as áreas antigas preconizam 

a necessidade de resultados sustentáveis, que possam garantir a vivência e manutenção 

do centro histórico após o processo de reabilitação, não há uma relação efetiva entre as 

ações implementadas que possam levar a isso, a começar pela falta de instrumentos de 

promoção da habitação. Em quase todos os projetos elaborados para João Pessoa foram 

listadas as mesmas ações estruturantes, em sua maioria voltadas para a promoção 

turística, e que quase nunca foram efetivadas. Essa dificuldade de execução pode ser 

relacionada com o caráter exclusivo de algumas propostas, que desconsideravam uma 

parcela de menor renda da população, causando discordâncias entre as instâncias 

envolvidas. Ou, em outros casos, com a falta de articulação entre os mecanismos de 

reabilitação urbana, de disponibilização dos recursos, e de promoção da habitação, 

devido ao caráter das intervenções propostas e do foco dos programas disponíveis.  

Assim, esse capítulo apresentará um panorama da atuação das políticas 

patrimoniais em João Pessoa, demonstrando como ocorreu a repetição de erros já 

cometidos em outras cidades, com a implementação de projetos que apresentam sempre 

propostas de ações descoordenadas, que não garantem resultados sustentáveis, e nem 

sempre consideram o aspecto social e as características individuais das áreas históricas. 
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5.1 Evolução e decadência do Centro Histórico de João Pessoa 

 

A área central da cidade de João Pessoa mantém uma predominância do uso 

comercial nos dias de hoje. Essa vocação pode ser percebida desde o início de sua 

fundação, sobretudo na porção denominada cidade baixa, sendo a cidade alta ocupada 

por usos mais diversificados, com a maioria das residências e edifícios institucionais. 

Essas duas porções que compõem o centro histórico de João Pessoa, e que foram 

delimitadas pela topografia acidentada da cidade, passaram por períodos de estagnação 

econômica, esvaziamento e decadência ao longo dos anos, sendo alvo da atuação dos 

órgãos de preservação cultural no sentido de reverter esse quadro. Assim, para um 

melhor entendimento dessas ações e seus objetivos, faz-se necessário um breve 

apanhado histórico da evolução urbana da cidade, com foco nos períodos de 

prosperidade e decadência, entendendo as causas que propiciaram sua situação atual.  

A ocupação da capitania da Paraíba se efetivou em 5 de agosto de 1588, mesma 

data de fundação da cidade, com nome de Filipéia de Nossa Senhora das Neves 

(SANTOS, 2001, p. 103). A topografia privilegiada do sítio favorecia a visualização e o 

controle do território circundante, e seguia os preceitos empregados em outras 

povoações da coroa portuguesa. Na parte alta do núcleo inicial da cidade foram 

instalados os edifícios oficiais, determinantes na delimitação do traçado urbano, e na 

parte mais baixa teve início a construção do Porto do Varadouro, instalado na margem 

esquerda do rio Sanhauá, afluente do rio Paraíba, único canal de entrada para a cidade a 

partir do litoral (MELLO, 1978, p. 161; REIS FILHO, 2000, p. 124). No início do 

século XVII havia uma distinção entre o sistema de arruamento (Figura 07) implantado 

na porção mais alta, com aspecto mais reticular, e na mais baixa da cidade, apontada 

como irregular e orgânica (RAYNAUD, 2006, p. 151-152).  

Moura Filha (2012) menciona que da segunda metade do século XVII até parte do 

século XVIII houve uma tímida evolução urbana na cidade, influenciada pela 

estagnação econômica em que se encontrava, “a cidade ia sendo reconstruída sobre as 

estruturas pré-existentes, não se expandindo para além do pequeno núcleo de 

‘povoação’ definido no passado” (MOURA FILHA, 2012, p 318). Apesar da 

precariedade, no início do século XVIII muitos lotes passaram a ser doados nas 

principais ruas da cidade, e a zona portuária do Varadouro se consolidou por meio do 
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funcionamento do Porto do Capim, da Alfândega, do Tesouro Provincial e dos 

armazéns de mercadorias (SCOCUGLIA, 2010, p. 108).  

Figura 07 – Detalhe da cartografia holandesa de 1665, com alguns pontos referenciais e ruas da cidade. 

 

1- Varadouro 2- Forte do Varadouro 3- Igreja Matriz 

4- Mosteiro de São Bento 5- Convento Franciscano 6- Convento Carmelita 

7- Casa da Misericórdia 8- Capela de São Gonçalo e Casa dos Jesuítas 

Fonte: REIS FILHO, 2000; MOURA FILHA, 2012, p.180. 

Esse configurava o panorama até a primeira metade do século XIX, período 

marcado por eventos políticos, que acarretaram significativas transformações nos 

núcleos urbanos no Brasil, entre eles a proclamação da independência, em 1822, que 

desencadeou uma fase de melhoramentos urbanos, como abertura e alargamento de vias. 

Em 1816, o viajante Henri Koster descreveu a Cidade da Parahyba, com seus aspectos 

urbanos e econômicos. 

A cidade da Paraíba [...] tem aproximadamente dois a três mil habitantes, 

compreendendo a parte baixa. Há vários indícios de que fora mais importante 

que atualmente. Trabalham para embelezá-la, mas o pouco que se realiza é à 

custa do governo, ou melhor, por querer o governador deixar uma boa 

lembrança de sua administração. A principal rua é pavimentada com grandes 

pedras, mas devia ser reparada. As residências têm geralmente um andar, 

servindo o térreo para loja. Algumas delas possuem janelas com vidros, 

melhoramento há pouco tempo introduzido no Recife. O convento dos 

Jesuítas é utilizado como palácio do governador e o ouvidor tem aí também 

sua repartição e residência. A igreja do convento fica ao centro e tem duas 

alas. Os conventos das Ordens Franciscana, Carmelita e Beneditina são 
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amplos edifícios quase desabitados. O primeiro tem quatro ou cinco frades, o 

segundo dois e o terceiro apenas um. Além destes, a cidade possui seis 

igrejas. As fontes públicas na Paraíba foram as únicas obras desse gênero que 

encontrei em toda a extensão da costa por mim visitada. [...]. A paisagem 

vista das janelas é uma linda visão peculiar ao Brasil. Vários e verdes 

bosques, bordados por uma fila de colinas, irrigados pelos vários canais que 

dividem o rio, com suas casinhas brancas, semeadas nas margens, outras nas 

eminências, meio ocultas pelas árvores soberbas. As manchas dos terrenos 

cultivados são apenas perceptíveis. A parte baixa da cidade é composta de 

pequenas casas, e situada ao lado de uma espaçosa baía ou lago, formada pela 

junção de três rios, fazendo a descarga de suas águas no mar por um longo 

canal. Às margens dessa baía, como as de todos os rios salgados da região, 

são encobertas de mangues, tão úmidos e compactos que parece não haver 

saída [...]. O comércio da Paraíba é pouco considerável não obstante o rio 

permitir que navios de 150 toneladas transponham a barra. Desde que eles se 

encontrem na baía, diante da cidade baixa, qualquer corda os mantêm e 

podem estar ao abrigo dos perigos. Existe a regular alfândega, raramente 

aberta. Paraíba está fora da estrada que vem do Sertão a Recife, quer dizer, 

está arredada do caminho para as cidades situadas no litoral, para o norte. Os 

habitantes do Sertão, do interior, vão mais ao Recife por este apresentar 

pronto mercado aos seus produtos. O porto do Recife recebe navios maiores, 

oferecendo facilidades para embarque e desembarque de mercadorias, [...]. 

As casas que podem ser consideradas excelentes comparando-as na região, 

foram erguidas pelos ricos proprietários dos arredores, para residência 

durante o rigor do inverno, ou estação das chuvas. As terras da capitania são, 

geralmente falando, ricas e férteis, mas se dá uma tal preferência aos terrenos 

próximos ao Recife que estes da Paraíba são adquiridos a preços baratos [...] 

(KOSTER, 1942, p. 84-87). 

 

Já a segunda metade do século XIX representou um período de mudanças 

significativas. Em 1859, a cidade ainda se apresentava como “um aglomerado urbano 

acanhado; pequeno e pobre como, no império, as outras capitais das províncias de 

pequeno porte” (ALMEIDA, 1982, p. 39). Nesse período foi realizado um mapeamento 

das construções e logradouros, que resultou em um plano de abertura de novas vias, a 

construção de um cais e melhorias na Ponte Sanhauá (Figuras 08 e 09), um dos 

principais acessos da capital com o interior (RODRIGUEZ, 1961, p. 25). Nos anos de 

1884 e 1885 ocorre a implantação da estação ferroviária e a urbanização da antiga Praça 

da Estação, atual Praça Álvaro Machado (Figura 10), e em 1886 a inauguração da linha 

de bondes da Ferro-Carril Paraibana que circulava por todo o centro da cidade (DIEB, 

1999, p. 57; 62).  

A transição dos engenhos em usinas de cana-de-açúcar no final do século XIX 

ocasionou algumas mudanças na área urbana da cidade, pois as casas de temporada 

pertencentes aos senhores de engenhos passavam a se configurar como residência 

oficial da família. A população da cidade da Parahyba totalizava cerca de dez mil 

habitantes, e as transformações do espaço urbano se encontravam muito atreladas às 

mudanças sociais. Dessa forma, como aponta Vidal (2004, p. 3), o “processo de 
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substituição de valores das oligarquias rurais pelos valores de uma elite urbana, recém-

estabelecida na cidade, contribuiu de forma decisiva para que o poder público 

empreendesse ações no sentido de resolver os problemas relativos à má condição de 

vida na área urbana”. 

Figura 08 e 09: Rua João Suassuna, no Varadouro e a Ponte Sanhauá, em 1875.  

   

Fonte: Acervo Humberto Nóbrega; Gilberto Stuckert Filho, 2007.  

Figura 10: Largo da Gameleira, atual Praça Álvaro Machado, vendo-se a estação Conde D’Eu, entre 1870 

e 1920. 

 

Fonte: Acerco Walfredo Rodrigues. 

Com a chegada do século XX advieram as mudanças mais significativas na 

cidade, seguindo o prisma de modernização e embelezamento que permeava outros 

projetos urbanos no país. Até esse momento sua configuração urbana era ainda muito 

semelhante a de uma cidade colonial, com poucas ruas calçadas, serviços urbanos 

precários e um conjunto edilício bastante modesto. Já se percebia uma expansão 

espontânea em algumas áreas, produzida pelo prolongamento de ruas, sendo a primeira 
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expansão planejada realizada por volta da década de 1910, com a criação do bairro de 

Jaguaribe. Outras intervenções urbanas surgiram a partir de 1913, quando foi lançado 

um plano urbanístico que modificou a fisionomia do centro, propondo o alargamento, 

alinhamento e a abertura de novas ruas para reestruturação viária, além de intervenções 

de ordem estética nos espaços públicos (VIDAL, 2004, p. 53). Nesse período tem início, 

também, as primeiras operações visando a expansão urbana do centro. Vale ressaltar 

que, assim como em ouras cidades, essas ações apresentavam um caráter higienista e 

elitista, pois as novas áreas abrigariam grandes moradias, em lotes generosos, para as 

famílias abastadas. 

Na década de 1920, junto com o início das obras de expansão do Centro, houve a 

tentativa de construção de um novo porto no Varadouro para receber embarcações 

maiores. As obras chegaram a ser iniciadas (Figura 11), mas logo o projeto foi 

abandonado e a atividade portuária deslocada para o município de Cabedelo 

(SCOCUGLIA, 2010, p. 81-90). Depois de um período de estagnação das intervenções 

portuárias, a administração pública redireciona seus interesses para o contexto higienista 

e de embelezamento formulando, inclusive, a primeira legislação urbana visando 

regularizar as construções futuras. Conforme afirma Wylnna Vidal (2014), 

Às obras de saneamento realizadas pela esfera estadual, somaram-se obras 

portuárias de responsabilidade do governo federal e inúmeras melhorias 

urbanas realizadas pela administração municipal. Conjugando verbas e 

esforços das três esferas do poder público, este vultoso conjunto de ações 

empreendidas findaria por converter a cidade em um grande canteiro de 

obras. O processo de modernização, que vinha se delineando timidamente no 

início do século XX, encontrou nos anos 20 seu momento de culminância. 

Paralelamente à execução das obras do saneamento foram realizadas outras, 

tais como: correções de alinhamentos, alargamento das principais vias, 

abertura de ruas, ligação entre ruas existentes (mais de 1.900 m de extensão) 

e embelezamento de trechos degradados, às custas, muitas vezes, de inúmeras 

desapropriações e demolições. [...]. Além das intervenções cirúrgicas, outros 

instrumentos foram adotados para corroborar com o processo de 

modernização, a exemplo do Decreto nº 32 de 4 de janeiro de 1921, que 

delimitava os perímetros urbanos e suburbanos e instituía normas 

disciplinadoras para futuras construções nas áreas por ele delimitadas. As 

intervenções realizadas ao longo da primeira metade dos anos 20 teriam na 

demolição da secular Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e na 

construção, em seu lugar, da Praça Vidal de Negreiros seus desdobramentos 

mais sintomáticos e de máxima visibilidade (VIDAL, 2004, p. 22-23). 

Nos anos 1930 teve início um período mais intenso de renovações na cidade, 

sobretudo a partir de 1935 quando foi posto em prática um plano de remodelação e 

extensão para a capital paraibana. Esse plano contemplou uma série de melhorias 

urbanas que culminaram na demolição de imóveis para abertura e alargamento de 
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avenidas, para a criação de novos logradouros e praças, a exemplo da demolição de 

alguns edifícios coloniais para abertura da Praça Anthenor Navarro, e a transformação 

de uma sequência de outros edifícios na Rua João Suassuna (SCOCUGLIA, 2010, p. 

100-110). O poder público implementou a urbanização da Lagoa dos Irerês, atual 

Parque Sólon de Lucena, possibilitando sua incorporação à malha urbana existente. No 

plano de expansão urbana (Figura 12) a cidade já se apresentava quase duplicada, com a 

implantação do traçado do Bairro dos Estados, Bairro da Torre e das avenidas Epitácio 

Pessoa e Rui Carneiro, além da malha viária de Tambaú, se configurando como um 

forte eixo indutor do crescimento em direção à orla marítima (VIDAL, 2004, p. 64). 

Figura 11: Construção do novo Porto do Varadouro na década de 1920. Toda a área do aterro foi ocupada, 

na década de 1940 após a desativação do porto, por famílias de trabalhadores rurais e portuários, dando 

início a atual Comunidade Porto do Capim. 

  

  

Fonte: Acervo Humberto Nóbrega, 1922.  

O zoneamento urbano foi uma inovação introduzida pelo plano, embora na prática 

acompanhasse as tendências de usos já consolidadas. A cidade baixa manteve sua 

vocação tradicional, propondo-se para a área a criação de um bairro comercial e de 

atividades industriais. Não houve alterações significativas na área residencial, sendo a 

preocupação principal nesse quesito a regularização das expansões futuras. A proposta 
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de zoneamento englobava ainda um centro administrativo estadual e um centro 

universitário, que ficariam nas novas áreas da cidade, um centro administrativo 

municipal, um bairro da saúde e uma praça de desembarque do porto e estação 

ferroviária, que permaneceriam na área existente. Sobre a expansão urbana, o plano 

propunha a ocupação das terras entre a área existente e a orla de Tambaú, tendo como 

premissa a ideia de “cidade-jardim” nos bairros residenciais (VIDAL, 2004, p. 68-69).  

Figura 12: Plano de Remodelação e Extensão de Nestor de Figueiredo, 1932. 1- Praça de Desembarque; 

2- Centro da Administração Municipal; 3- Bairro da Saúde; 4- Centro Universitário e 5- Centro Cívico. 

Em amarelo as principais avenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: editado pela autora sobre base de VIDAL, 2004, p. 70. 

 

O caráter elitista aparece na definição do zoneamento, onde são previstas áreas 

residenciais voltadas para uma sociedade abastada, não havendo menção aos serviços de 

infraestrutura urbana ou às melhorias para as áreas ocupadas pelos trabalhadores de 

menor renda. Ao contrário, seguindo os moldes dos projetos urbanos da época, como os 

implementados no Rio de Janeiro e Recife, ocorreria uma série de demolições e 

desapropriações para abertura das vias e criação dos novos bairros. Na década de 1940, 

João Pessoa apresentava uma estrutura urbana modernizada, mais extensa e acrescida de 

novos bairros, além dos já mencionados, porém as melhorias e os serviços públicos não 

se estendiam a todas as áreas da cidade. Os trabalhadores expulsos das áreas centrais se 

alojavam no entorno do centro, nos setores onde a modernização não alcançou, como 
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afirma Vidal (2004, p. 73), “Os mocambos expulsos das áreas centrais continuaram a 

proliferar nos arredores da cidade, e neles a precariedade continuava a ser regra”. 

A mudança das funções portuárias para Cabedelo, que se efetivou na década de 

1940, também impulsionou um processo gradual de expansão da cidade na direção 

norte. A partir de 1954, com a pavimentação da Av. Epitácio Pessoa, há uma 

intensificação no êxodo de moradores e instituições do centro para as novas áreas, 

abrindo espaços para a expansão dos setores de comércio e serviços. Em 1963 a cidade 

contava com mais de 29 mil habitações no total, onde só 3% eram formalmente 

destinadas ao funcionalismo público e a população de menor renda. Essa porcentagem 

correspondia às 851 unidades dos 12 conjuntos habitacionais construídos pelo Instituto 

de Aposentadoria e Previdência (IAP) ou pela Fundação Casa Popular (FCP) 

(CAVALCANTI, 1999, p. 25). Nesse momento ainda não havia se iniciado o processo 

periferização da cidade, estando todos os conjuntos inseridos na malha urbana ocupada. 

Cavalcanti (1999) ressalta que as maiores transformações na cidade de João 

pessoa só foram percebidas a partir das mudanças estruturais realizadas na década de 

1960, como a implantação das BRs 101 e 230, do Distrito Industrial ao longo desse eixo 

rodoviário, e do Campus Universitário da UFPB, efetivando a expansão e ocupação ao 

sul. Após essa reestruturação, em 1967, teve início a construção dos grandes conjuntos 

habitacionais
106

 na periferia, financiados pelo, então recém criado, Banco Nacional de 

Habitação (BNH) (CAVALCANTI, 1999, p. 25-27). A atuação do BNH na cidade 

gerou a implantação de quase 18 mil unidades habitacionais, no período entre 1968 e 

1983
107

 (CASTRO, 2006, p. 16). 

A política do BNH para a habitação viabilizou a construção de grandes 

conjuntos habitacionais, atuando em praticamente todos os centros urbanos 

do país. Dentro desta política, a população pobre foi transferida para as áreas 

periféricas das cidades, de um lado, porque os terrenos eram mais baratos, e 

                                                             
106O primeiros conjuntos construídos nesse momento foram: Jardim 13 de Maio, Conjunto Boa Vista (atual bairro dos 

Ipês), Pedro Gondim, Redenção e Conjunto dos Funcionários, totalizando 1.703 unidades habitacionais. Os três 

primeiros foram instalados entre o centro e a orla marítima, o Redenção entre a BR-230 e a Av. Rui Carneiro, e 

apenas o Conjunto Funcionários foi construído na porção sul da cidade, incentivando a expansão em direção ao 
Distrito Industrial. Em 1969 houve uma primeira tentativa de relocação de comunidade carente, com a construção de 

630 unidades do Conjunto Castelo Branco, para abrigar os moradores da Favela Adolfo Cirne. A construção dos 

conjuntos habitacionais na década de 1960 fez o número de domicílios da cidade aumentar cerca de 33,5% 

(CAVALCANTI, 1999, p. 26). 

107No período de 1980 a 1983 teve início a implantação do Conjunto Habitacional Valentina de Figueiredo, com 

4.406 unidades habitacionais, e do Conjunto Habitacional da Mangabeira, com 3.238 unidades habitacionais 

(CASTRO, 2006, p. 16), ambos na porção sul, sendo este último o bairro mais populoso da cidade atualmente, após 

diversas ampliações. 
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de outro, para expandir a malha urbana, liberando, para outras demandas, as 

áreas anteriormente ocupadas com favelas. Pode-se dizer, assim, que a 

política habitacional do BNH fez parte de um processo de renovação urbana 

das cidades, de reorientação do uso do solo e de desenvolvimento urbano 

(CAVALCANTI, 1999, p. 34). 

Antes da inserção dos conjuntos habitacionais as diferentes camadas sociais da 

população se mesclavam, mesmo que em proporção diferente, e moravam próximo ao 

centro. Os projetos do BNH geraram uma redistribuição social da população nos 

diferentes assentamentos da cidade, ocasionando a periferização da pobreza. Além da 

construção de conjuntos populares afastados do centro e com pouca infraestrutura, as 

modalidades de financiamento de unidades individuais de domicílios, localizados nos 

novos bairros ou próximos à orla e voltados para a população de média e alta renda, 

intensificou o processo de seletividade do espaço urbano da cidade, gerando uma forte 

exclusão social.  

As opções de crédito e as melhorias implementadas pelo BNH, ao mesmo tempo 

em que combateram o déficit habitacional, ajudaram a acelerar o processo de abandono 

da área central de João Pessoa por parte dos moradores, passando a predominar na área 

antiga os usos de comércio e serviço. Outro problema urbano ocasionado pelo BNH foi 

o aumento da especulação imobiliária em todas as áreas que possuíam uma boa 

infraestrutura urbana, inclusive os bairros mais antigos, o que intensificou o abandono e 

degradação do conjunto edificado, pois agora havia a dificuldade de reinserção de usos 

devido aos altos custos de compra e aluguel de imóveis. 

Desde a década de 1940 ocorria a ocupação de alguns setores da área antiga por 

uma população de menor renda, sendo uma das mais antigas a comunidade Porto do 

Capim, no Bairro do Varadouro, que ocupou as margens do rio Sanhauá, mais 

precisamente o aterro onde funcionava o antigo Porto do Varadouro, inicialmente com a 

fixação de famílias de pescadores, imigrantes da zona rural e trabalhadores portuários, 

formando a comunidade Porto do Capim, se expandindo ao longo dos anos e gerando 

novos assentamentos
108

 (SCOCUGLIA, 2010, p. 81-82).  

Os focos de ocupação informal do centro antigo se intensificaram durante os anos 

1970, quando ocorreu o que Cavalcanti (1999, p. 28) classificou como uma “aceleração 

                                                             
108Durante a década de 1960 essa comunidade se consolidou e se expandiu, dando origem a um novo assentamento, 

denominado de comunidade XV de Novembro, e na década de 1990 tem início a ocupação irregular de uma nova 

área de expansão, próxima à Estação Ferroviária, surgindo a Vila Nassau (SCOCUGLIA, 2004, p.111-118). Em abril 

de 2014 a prefeitura cadastrou 314 famílias vivendo nessas áreas, em 252 unidades habitacionais (PMJP, 2014, p. 3). 
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do processo de favelização na cidade”
109

, engrossada, em boa parte, por inadimplentes 

do BNH, que encontraram nos edifícios e áreas abandonadas dos bairros antigos a 

possibilidade de fugir dos altos custos de aluguel praticados na cidade, e das 

dificuldades de infraestrutura e deslocamento dos assentamentos periféricos.  

Na mesma década de 1970, o Projeto Comunidade Urbana para Recuperação 

Acelerada (CURA) iniciou uma série de obras de infraestruturas, voltadas 

principalmente às unidades habitacionais periféricas, que ajudaram a valorizar todo 

espaço entre a área urbanizada e os conjuntos no perímetro de expansão, fazendo com 

que esses trechos de transição, ainda pouco ocupados, recebessem novos bairros 

residenciais. Essas ações, segundo Castro (2006, p. 5), aceleraram ainda mais a evasão 

da população do centro antigo, não só por moradores, mas também por instituições 

comerciais, antecipando seu processo de degradação. Além disso, segundo Scocuglia 

(2004, p. 109) tornaram-se comuns durante a década de 1980 a prática de demolições de 

edifícios antigos em João Pessoa, normalmente realizadas durante a noite, que geraram 

vazios urbanos, ou abriram espaço para a inserção de edifícios contemporâneos. Mesmo 

após a criação do órgão estadual de preservação, que cadastrou e gerou um tombamento 

provisório de vários edifícios na área, essas ações continuaram, motivadas pela 

especulação do valor do solo no centro antigo. 

Toda a trajetória de desenvolvimento e decadência do centro histórico de João 

Pessoa demonstra a importância da área para a cidade, como ponto inicial do 

desenvolvimento urbano, econômico e cultural, testemunho de um modo de vida 

ancestral, e de uma paisagem evoluída. A área possui características físicas 

privilegiadas, como a proximidade com o rio Sanhauá e a topografia em dois níveis 

distintos, que ditaram os tipos de ocupação ali empregados, a tipologia das edificações e 

as mudanças urbanas. Sua paisagem peculiar vem sendo modificada ao longo dos anos, 

seja pela subutilização de seu casario, estando alguns edifícios em estado de ruínas, pela 

predominância do uso comercial, que limita os horários de ocupação dos logradouros e 

as atividades cotidianas, ou pela atuação do poder público, com ações que promovem o 

                                                             
109Esse processo de favelização não ocorre apenas nos bairros antigos, mas atinge a cidade como um todo. Em 1970 
haviam 16 favelas na cidade, em 1980 esse número subiu para 31, e em 1982 já se somavam 41 favelas, em 1999 

esses assentamentos informais chegaram a cerca de 200 na capital. Parte desta população correspondia a antigos 

moradores que foram atendidos pelo BNH, mas por não conseguirem pagar os financiamentos, retornavam a seus 

assentamentos, ou novos moradores que recorriam à habitação informal por culpa da crise econômica que se abateu 
sobre o país (CAVALCANTI, 1999, p. 29). 
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embelezamento e comercialização do patrimônio cultural, muitas vezes fomentando a 

segregação social.  

Com relação às intervenções de reabilitação urbana percebe-se uma postura 

semelhante às já realizadas em outras cidades brasileiras, como Salvador e Recife, 

inclusive com a intenção da remoção de comunidades de menor renda para inserção de 

espaços voltados para o turismo. Esse tipo de ação, focada no viés econômico e com 

pouca consideração social, remete a um modelo já testado, e que não surtiu efeito 

positivo. As melhorias pontuais voltadas para atrair uma população de maior renda 

podem ocasionar uma segregação social na utilização desses espaços, devido ao custo 

dos serviços oferecidos, ou contribuir para a especulação imobiliária, e ao invés garantir 

a utilização efetiva e constante do centro histórico, acabam por expulsar a população 

que ainda a utiliza, instaurando os efeitos da gentrificação, como apresentado no item 

2.3 e no capítulo 4 desta tese. 
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5.2 Reabilitação Urbana e segregação social no Centro Histórico de João Pessoa. 

 

Diante do cenário em que se encontrava o centro histórico da cidade, foram 

formuladas algumas ações voltadas a reverter o caráter de abandono da área, 

recuperando seus elementos físicos e seu desenvolvimento socioeconômico, sendo a 

primeira delas a delimitação de um perímetro de preservação histórica, protegido por 

decretos estaduais e com legislação urbana especifica. A primeira iniciativa para 

delimitação de uma área de preservação histórica na cidade de João Pessoa data de 

1975, quando a prefeitura definiu a poligonal de preservação rigorosa através da Lei 

Municipal n° 2.102, de 31 de dezembro de 1975, instituída pelo primeiro Plano Diretor 

da cidade implantado em 1974. 

Vale ressaltar que esse período coincide com a atuação do Programa Cidades 

Históricas (PCH), cujas ideias difundidas fizeram eco nas políticas públicas voltadas 

para as questões urbanas em João Pessoa, mesmo não tendo realizado nenhuma ação na 

Paraíba. Desde 1937 já haviam edificações tombadas pelo IPHAN na cidade, estando a 

maioria localizada na área central. Assim, para além de conter as mudanças e a 

degradação que se instalou, a delimitação de um perímetro de tombamento na área 

urbana do centro antigo foi visto como uma forma de alavancar a economia local, 

através de investimentos na recuperação dos bens tombados, na inserção de usos 

culturais, de lazer e infraestrutura, voltados para implementação do turismo.  

Outro aspecto abordado pelo PCH, e aplicado pelo poder público local, foi a 

necessidade de se criar uma rede de preservação cultural, para facilitar a gestão dos 

investimentos e ações nos centros históricos. Com essa intenção, em 1974 foi efetivado 

o funcionamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba 

(IPHAEP)
110

, órgão estadual de preservação histórica responsável pelo tombamento e 

gestão do patrimônio local. 

Durante os primeiros anos o órgão realizou um trabalho de inventário e 

reconhecimento dos edifícios de valor, tentando evitar as demolições que vinham 

ocorrendo. Para auxiliar na elaboração dos projetos de intervenção, em 1987 foi criada a 

                                                             
110Vale ressaltar que o IPHAEP havia sido criado por decreto em 1971, seguindo as deliberações dos Encontros de 

Governadores, expostas no Compromisso de Brasília (1970) e no Compromisso de Salvador (1971), mas a efetivação 

dessa criação só ocorreu em 1974. 
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Comissão Permanente de Desenvolvimento do Centro Histórico de João Pessoa 

(CPDCHJP), órgão ligado ao governo estadual e mantido através de um convênio do 

governo brasileiro com a Agência de Cooperação Internacional da Espanha (AECI). A 

CPDCHJP era responsável por elaborar o Programa de Estudos de Revitalização nos 

Centros Históricos Ibero-americanos, que guiaria as obras de restauração dos 

monumentos e as de recuperação de espaços urbanos e do meio ambiente (CASTRO, 

2006, p. 37). O convênio entre o governo brasileiro e o espanhol para realização de 

ações nos centros históricos findou por volta de 2010, o que acabou causando o 

desmonte do corpo técnico da CPDCHJP, responsável pelo projeto, devido à falta de 

financiamento e interesse do governo do estado. É interessante observar que, a exemplo 

do que ocorre com os projetos nacionais em relação ao IPHAN, houve a criação de uma 

estrutura técnica paralela e temporária para implementação das ações no centro 

histórico, ao invés de se garantir o fortalecimento do IPHAEP enquanto órgão de 

proteção local. Isso contribui para enfraquecer a imagem dos técnicos frente a opinião 

pública, e até no interesse destes na continuação das ações após a finalização do 

escritório montado pela AECI, por se sentirem a margem do processo. 

O IPHAEP e a Comissão tinham a premissa de atuar no centro histórico de João 

Pessoa, cuja delimitação foi estabelecida pelo Decreto Estadual nº 9484 de 10 de maio 

de 1982 (Figura 13), porém havia uma diferenciação entre os perímetros de abrangência 

das ações. A atuação da CPDCHJP se concentrava apenas na cidade baixa e na porção 

mais antiga da cidade alta, em função do convênio com o governo espanhol
111

. 

Considerando que a cooperação internacional espanhola buscava financiar projetos em 

áreas antigas que guardassem alguma relação com o antigo império da União Ibérica, 

considerou-se em João Pessoa o perímetro urbano existente no auge de sua atuação 

portuária e comercial, englobando o bairro do Varadouro e parte da cidade alta, onde se 

encontravam os logradouros com maior quantidade de bens tombados a nível federal, os 

edifícios religiosos, e as ruas que guardavam importância para a implantação inicial da 

cidade. 

 

                                                             
111O convênio Brasil-Espanha foi assinado pelo Ministério da Cultura, através do IPHAN; do governo da Espanha, 

através da AECI; do Governo do Estado da Paraíba, através do IPHAEP, da Secretaria de Educação e Cultura, da 

Secretaria de Turismo, da Secretaria de Planejamento e do PRODETUR; e da Prefeitura Municipal de João Pessoa, 

através da Secretaria Municipal de Educação (SEDEC), da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) e da 

Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE) (CPDCHJP, 2007, p. 2). 
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Figura 13: Centro Histórico de João Pessoa em 1982. A linha vermelha delimita a poligonal do 

tombamento estadual e a área de atuação do IPHAEP, a linha azul delimita a área de atuação da 

CPDCHJP. 

  

Fonte: Proposta de Tombamento Nacional do Centro Histórico de João Pessoa, IPHAN, 2002. 

 

A partir do trabalho de inventário, análise e diagnóstico realizado pela CPDCHJP, 

criou-se uma tipificação da área de preservação do centro histórico de João Pessoa. 

Foram considerados como Área de Preservação Rigorosa (APR) os logradouros que 

concentravam os exemplares mais significativos da arquitetura civil, religiosa, 

institucional e militar, ou mantinham relação com fatos históricos da cidade. Os trechos 

que mantinham uma relação de continuidade espacial e evolutiva com o traçado urbano, 

os elementos históricos, culturais, sociais, econômicos e funcionais da APR, mas que 

não englobavam tantos bens de valor histórico, foram considerados como Área de 

Preservação do Entorno (APE). A APE possuía algumas subdivisões, denominadas de 

Setores Homogêneos (SH), onde as novas construções deveriam obedecer normativas 

de escala, volume e materiais, visando a manutenção da ambiência. Essas diretrizes 

foram aprovadas pelo Decreto Estadual nº 25.138, de Junho de 2004, que estabeleceu 

uma nova delimitação para o perímetro tombado a nível estadual, excluindo alguns 
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trechos já descaracterizados, porém aumentando a área de atuação do IPHAEP e 

mantendo a área da CPDCHJP (Figura 14). Em 2008, foi aprovado o tombamento 

nacional do centro histórico de João Pessoa pelo IPHAN, através do processo 1501-T-

02, considerando o perímetro de atuação da CPDCHJP, por englobar a maior parte dos 

monumentos tombados individualmente a nível nacional, e se configurar como a 

implantação inicial da cidade (Figura 15). 

Figura 14: Centro Histórico de João Pessoa em 2004. A linha vermelha delimita a área de preservação 

rigorosa do tombamento estadual, a linha azul delimita a área de entorno. 

 

Fonte: Proposta de Tombamento Nacional do Centro Histórico de João Pessoa, IPHAN, 2002. 

 

  



170 
 

 

Figura 15: Perímetro de tombamento nacional do Centro Histórico de João Pessoa homologado em 2008. 

A linha vermelha delimita a área de preservação rigorosa do tombamento federal, a linha azul delimita a 

área de entorno. 

 

Fonte: Proposta de Tombamento Nacional do Centro Histórico de João Pessoa, IPHAN, 2002. 

 

Ainda em 1987, após a delimitação do primeiro perímetro de tombamento, a 

CPDCHJP elaborou, com financiamento da AECI, o Projeto de Revitalização do Centro 

Histórico de João Pessoa, que continha uma série de ações estruturantes e pontuais 

(Quadros 05 e 06) voltadas, em sua maioria, para a restauração de edifícios, e a 

recuperação de praças e largos. Para implementação do projeto ocorreram diversas 

reuniões e consultas com entidades representativas da sociedade civil
112

 e das esferas 

                                                             
112Participaram das reuniões representantes da Associação Comercial da Paraíba, da Associação dos Camelôs 

(Comércio ambulante), do Conselho dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de 

associações ligadas à preservação do meio ambiente e aos movimentos artísticos, culturais e sociais (CPDCHJP, 

2004, p. 8-9).  
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públicas. Os objetivos do projeto de revitalização se focavam principalmente na 

recuperação econômica da área, sobretudo pela implementação do turismo, mas também 

se voltavam para a questão da habitação, apontando a necessidade de se garantir a 

habitabilidade da área, buscando manter antigos moradores e atrair novos.  

Objetivos da proposta: 

 A conservação e valorização do patrimônio cultural do setor mais antigo da 

cidade, que mantém em sua estrutura o registro dos mais de 400 anos de sua 

história;  

 A revitalização de sua função econômica dentro do contexto da cidade, com 

a inserção de novos usos que resgatem o caráter de centro comercial e de 

serviços, diversificado e de bons níveis de qualidade;  

 A requalificação de sua função habitacional, com a dotação de condições 

dignas de habitabilidade e de desenvolvimento econômico e social das 

populações existentes, que, somadas ao incentivo à fixação de novas 

habitações em outras áreas do Centro Histórico, promoverão a criação de 

um substrato de ocupação permanente desta área;  

 A transformação da área do antigo porto em um dos importantes pontos do 

Centro Histórico destinado ao lazer e diversão da população da cidade, com 

utilização dos espaços públicos para eventos, concentrações e 

contemplação;  

 A consolidação na área do Varadouro das atividades culturais, associadas 

ao resgate histórico, divulgação da cultura local e o intercâmbio cultural;  

 O resgate do vínculo Rio/cidade, com a transformação do Rio, do antigo 

porto e do Varadouro em importante núcleo turístico da cidade, com a 

criação de infraestrutura necessária ao aproveitamento através do turismo 

histórico-cultural e do ecoturismo;  

 A transformação das áreas de mangue do estuário do Rio Paraíba em 

parque ecológico, com a utilização do trecho remanescente na área do 

Centro Histórico para atividades didáticas, de pesquisa e de lazer 

contemplativo (CPDCHJP, 2004, p. 12).  

 

Quadro 05 - Intervenções realizadas no Centro Histórico de João Pessoa. 

INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS 

BEM LOCAL AÇÃO ANO 

Antigo Hotel Globo Varadouro Restauração/ Revitalização 1995 

Igreja de São Bento Varadouro Restauração/ Revitalização 1996 

Tribunal de Justiça do Estado (1ª 

etapa) 
Centro Restauração/ Revitalização 1998 

Biblioteca Pública Centro Restauração/ Revitalização 1998 

Coreto da Praça Venâncio Neiva Centro Restauração/ Revitalização 1999 

Estação Ferroviária  Centro Restauração/ Revitalização 1999 

Casarão dos Azulejos (Sobrado 

Santos Coelho) 
Varadouro 

Restauração/ Revitalização 
2000 
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Igreja de São Frei Pedro Gonçalves Varadouro Restauração/ Revitalização 2002 

Memorial da Arquitetura Paraibana - 

Prédio nº. 02 
Varadouro 

Restauração/ Revitalização 
2002 

Igreja da Santa Casa de Misericórdia 

da Paraíba 
Centro 

Restauração/ Revitalização 
2002 

Antiga Fábrica de Vinho de Caju 

Tito Silva & Cia  
Varadouro  

Restauração/ Revitalização 
2003 

Grupo Escolar Thomás Mindello Centro Restauração/ Revitalização 2006 

Theatro Santa Roza (6ª etapa) Centro Restauração/ Revitalização 2016 

INTERVENÇÕES URBANAS 

BEM LOCAL AÇÃO ANO 

Praça São Francisco e Adro do 

Conjunto Franciscano 
Centro Recuperação do espaço público. 1989 

Praça Antenor Navarro Varadouro 
Recuperação do casario e 

requalificação do espaço público. 
1998 

Faixa de domínio da Linha 

Férrea (1ª etapa) 
Varadouro 

Propiciar a integração paisagística 

com o conjunto de praças do 

Varadouro, do Antigo Porto e do 

rio Sanhauá. 

2001 

Largo e a Ladeira de São Frei 

Pedro Gonçalves 
Varadouro Requalificação do espaço público. 2001 

Praça Rio Branco Centro Requalificação do espaço público. 2010 

Requalificação do Parque Sólon 

de Lucena 
Centro 

Recuperação do espaço público, 

visando a consolidação do parque 

como um equipamento social, 

cultural e turístico de grande 

expressão estadual, regional e 

nacional. 

2016 

Fonte: CPDCHJP, 2007, p. 3. 

Quadro 06 - Intervenções Previstas para o CHJP. 

INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS PREVISTAS 

BEM LOCAL AÇÃO 

Antiga Alfândega Varadouro 

Restauração e requalificação para instalação 

do Museu Histórico da Cidade de João Pessoa 

– Unidade Colônia. 

Superintendência da Antiga 

Alfândega 
Varadouro 

Restauração e requalificação para instalação 

da Estação-Escola de Televisão Digital e Polo 

de Produção Áudio Visual. 

Antiga Fábrica de Gelo Varadouro 
Restauração e requalificação para instalação 

do Centro de Apoio ao Turista. 

Antigo Galpão do Porto Varadouro 
Restauração e requalificação para instalação 
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de novos equipamentos sociais. 

Antigo Curtume Varadouro 
Restauração e requalificação para instalação 

de novos equipamentos sociais. 

Antiga Fábrica de Cimento 

Nassau 
Varadouro 

Restauração e Requalificação para abrigar a 

sede do Parque Ecológico Sanhauá. 

INTERVENÇÕES URBANAS PREVISTAS 

BEM LOCAL AÇÃO 

Implantação da Praça Porto do 

Capim e reurbanização da ribeira 

do rio Sanhauá 

Varadouro 

Relocação da Comunidade Porto do Capim, 

reurbanização da área transformando-a em praça 

para eventos e contemplação, e a execução de 

um píer flutuante. 

Praça XV de Novembro Varadouro Requalificação do espaço público. 

Praça Álvaro Machado Varadouro Requalificação do espaço público. 

Praça Napoleão Laureano Varadouro Requalificação do espaço público. 

Ruas Visconde de Inhaúma, Porto 

do Capim e Frei Vital. 
Varadouro 

Melhoria da infraestrutura e requalificação dos 

espaços públicos. 

Rua João Suassuna (já iniciado) Varadouro 
Revitalização dos espaços públicos e 

restauração do casario. 

Terreno da “PROSERV” Varadouro 
Requalificação para inserir habitações de 

interesse social. 

Fonte: CPDCHJP, 2007, p. 3. 

O projeto foi estruturado em quatro fases, que deveriam ser concluídas até 1992. 

A primeira era informativa, com a realização de um levantamento da estrutura urbana e 

das características dos edifícios do centro histórico de João Pessoa, onde seriam 

coletados dados históricos, socioeconômicos e ambientais. A segunda consistia em um 

diagnóstico dos fatores de degradação da área, tanto físicos quanto socioeconômicos. A 

terceira englobava o zoneamento das intervenções propostas para os espaços públicos e 

para as edificações, consideradas estratégicas para a revitalização da área. E a última 

fase se focava na elaboração de normas gerais de preservação (LEANDRO, 2006, p. 

78). Vale ressaltar que até esse momento não havia nenhuma legislação urbana 

municipal que considerasse os aspectos da preservação do patrimônio histórico. Mesmo 

com a delimitação de um perímetro de proteção histórica em João Pessoa tendo ocorrido 

em 1982, as normativas especificas para a áreas foram implementadas apenas em 1992, 

após a reformulação do Plano Diretor, que passou a destacar o centro histórico como 

uma Zona Especial de Preservação (ZEP), e em 1995, com a inclusão dos aspectos 

normativos referentes ao controle da publicidade comercial na área tombada no Código 

de Posturas do Município (CPDCHJP, 2004, p. 9). 
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A primeira versão do Plano Diretor de João Pessoa (PMJP, 1992, p. 17) 

estabelecia que a área do centro histórico da cidade se configurava como uma Zona 

Especial de Preservação (ZEP), e apontava diretrizes e mecanismos de regularização 

específicos, como a criação de políticas para o controle das intervenções nos imóveis e 

da substituição de usos, preconizando a aplicação de incentivos fiscais para estimular 

sua preservação, e da utilização de vazios urbanos em projetos de interesse social e 

determinar a restrição ao trafego de veículos. Com a revisão realizada em 2009 essas 

diretrizes foram revogadas, sendo inseridos novos pontos, semelhantes aos anteriores, 

que mantinham a especificidade do centro antigo, porém consideravam o aumento do 

perímetro de preservação, abrangendo a resolução de problemas que afetavam todo o 

trecho, a exemplo do esvaziamento populacional. 

Art. 40 B. São diretrizes específicas para o Centro Histórico: 

I - uma política de substituição de usos do solo, para àqueles mais adequados 

à preservação do Centro Histórico e à utilização de lotes vazios e à 

recuperação de áreas deterioradas;  

II - uma política de intervenção para recuperação das fachadas e volumetrias 

de imóveis tombados cadastrados ou de interesse ambiental;  

III - o controle da circulação de veículos;  

IV - o estabelecimento de normas diferenciadas em relação ao restante da 

cidade quanto à quantidade mínima de vagas exigidas para estacionamento de 

veículos;  

V - incentivos ao adensamento habitacional, através de recuperação e 

adequação de edifícios para fins residenciais (PMJP, 2009, p. 15). 

 

A partir da década de 1990 o processo de reabilitação do centro histórico de João 

Pessoa começou a seguir os moldes de outros projetos elaborados em cidades 

brasileiras, envolvendo as esferas de governo federal, estadual e municipal, e 

estabelecendo parcerias público-privadas, além da vinculação das ações a agentes 

financiadores. No caso de João Pessoa as ações iniciais utilizaram recursos provenientes 

do convênio Brasil-Espanha, através da AECI, do Banco do Nordeste e BID, através do 

PRODETUR, e da Caixa Econômica, pelo PRSH. Nesse momento teve início a 

formação de uma imagem para o centro histórico, com a utilização de estratégias de 

marketing turístico por parte do poder público, seguindo os passos do projeto 

Pelourinho e do projeto de requalificação do Recife Antigo, inclusive com a repetição 

de programas como o “Cores da Cidade”, que visava a aplicação de cores vibrantes em 

trechos dos centros históricos, aqui aplicado nos casarões da Praça Anthenor Navarro. 

Essas ações midiáticas, aliadas a uma forte divulgação, atraiu o interesse de intelectuais 

e de parcerias públicas e privadas, inclusive de pequenos empresários (SCOCUGLIA, 

2010, p. 48). 
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As primeiras ações realizadas na área previam, além da restauração dos 

monumentos religiosos, a recuperação das edificações e espaços públicos mais 

representativos do final do século XIX e início do século XX, período em que 

ocorreram as ações de embelezamento da cidade, estando essas áreas situadas no bairro 

do Varadouro. Segundo Scocuglia (2004, p. 79) “Nas intervenções de revitalização da 

década de 1990 procurava-se rememorar a fase de maior prestígio, visibilidade e uso 

público do centro antigo de João Pessoa – as décadas de 1920-1930 [...]”. Os primeiros 

espaços públicos a passarem por obras de recuperação foram a Praça Anthenor Navarro 

e o Largo de São Frei Pedro Gonçalves, cujos trabalhos foram concluídos em 1997, que 

se configuravam como espaços de boemia no início do século XX, e sua restauração 

procurou fomentar o resgate aos diferentes usos e temporalidades do Bairro do 

Varadouro, e reverter à imagem de prostituição e marginalidade ali instaurada 

(SCOCUGLIA, 2004, p. 108).  

Após a recuperação do espaço, a prefeitura e os órgãos de preservação 

implantaram um sistema de parcerias com os pequenos empresários para instalação de 

bares e estabelecimentos de comércio voltados para uma população de renda média e 

alta, cujos alugueis eram negociados com a mediação dos órgãos de patrimônio e dos 

governos municipal e estadual (SCOCUGLIA, 2010, p. 49). Essas parcerias foram o 

primeiro passo na operacionalização do projeto de revitalização, porém não mantiveram 

resultados a longo prazo, devido à falta de ações complementares para a melhoria da 

segurança e da dinâmica social no Varadouro, no início dos anos 2000 os 

estabelecimentos se deslocaram para outras áreas da cidade, fazendo com que os 

casarões restaurados voltassem a ficar sem uso.  

Apesar do caráter elitista das ações e do foco no turismo, elas ajudaram a chamar 

a atenção para os problemas sociais do Varadouro, inclusive para a realidade das 

comunidades de menor renda. Com a conscientização de que as comunidades 

precisavam ser inseridas no processo, e se beneficiarem com as melhorias, três 

associações se formaram em função do projeto de revitalização, voltadas a garantir uma 

maior participação popular, sendo elas: a Associação Oficina-Escola de Revitalização 

do Patrimônio Cultural de João Pessoa, criada no início do projeto, em 1991, como uma 

estratégia de atuação da AECI, com a missão de profissionalizar os jovens de menor 

renda, a partir dos ofícios ligados a restauração, inserindo-os no processo de 

recuperação do centro histórico, a Associação Centro Histórico Vivo (ACEHRVO), que 
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começou a ser organizar efetivamente em 2000, e reunia comerciantes, moradores, 

representantes de movimentos sociais, jornalistas, artistas locais, universidades e 

entidades estaduais ligadas aos direitos humanos, à cultura e à educação, e o projeto 

Folia Cidadã, ligada a Associação Folia de Rua, que buscava o resgate social de 

crianças e adolescentes da Comunidade Porto do Capim desde de 2001, através de 

oficinas de arte, ligadas às atividades carnavalescas (SCOCUGLIA, 2010, p. 49).  

Vale destacar que a criação da Oficina Escola foi uma das poucas medidas 

adotadas no processo de reabilitação do centro histórico de João Pessoa que surtiram 

efeito positivo a longo prazo, pois, ao mesmo tempo em que ela diminui o risco social 

para os jovens moradores da área, desenvolve um trabalho multiplicador de 

sensibilização desse grupo, que passa a contribuir no debate e disseminação da 

preservação do patrimônio cultural. Outro aspecto positivo foi a formação de um corpo 

técnico especializado para realização das ações de restauração dos edifícios, formado 

por moradores da área habituados com o canteiro de obras, o que tem garantido um 

nível de qualidade técnica nas intervenções realizadas, e expressivos resultados, pela 

quantidade e diversidade das obras realizadas. Essa ação tem ajudado a manter a 

permanência desses jovens no local, que se configura como uma fonte de trabalho para 

essa mão-de-obra estratégica, que se tornaram parte importante no processo de 

reabilitação. 

Em 1997 a CPDCHJP estipulou uma série de ações para o bairro do Varadouro, 

que, como coloca Scocuglia (2004, p. 79), foi resignificado como o ponto de 

nascimento da cidade, através do Projeto de Revitalização do Varadouro e Antigo Porto 

do Capim (Figura 16). Vale ressaltar que o conceito de revitalização é questionável, 

pois, de acordo com a Carta de Lisboa (1995, p. 1), “Revitalização urbana: Engloba 

operações destinadas a relançar a vida económica e social de uma parte da cidade em 

decadência”, porém o fato de uma área urbana estar em decadência não quer dizer que 

ela não tenha vitalidade.  
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Figura 16: Área de atuação do Projeto de Revitalização do Varadouro e Antigo Porto do Capim 

mostrando os equipamentos públicos inseridos. As áreas circundadas são os terrenos para onde os 

moradores seriam relocados, a princípio, porém isso foi modificado na versão atual do projeto.

  

Fonte: Fonte: CPDCHJP, 1997; Castro, 2006, p. 40.  

Embora o bairro do Varadouro apresentasse um aspecto de degradação, inclusive 

do ponto de vista econômico, apesar da predominância do uso comercial, as áreas onde 

insidiam as principais ações do projeto eram ocupadas por comunidades de menor 

renda, mas que transbordavam de convívio social em seu cotidiano, mantendo relações 

de convivência entre si e com o lugar. Existe na área um esvaziamento por parte de 

visitantes e moradores, fora das comunidades, e esses usos precisavam ser retomados, 

porém não é possível negar a vitalidade do bairro. 

Esse argumento a respeito do Centro Histórico da cidade de João Pessoa 

passou a ter grande ênfase com a ideia de que as reformas embelezadoras, 

descongestionadoras do trânsito das mercadorias e dos meios de transporte 

teriam favorecido o esvaziamento da habitação, acentuando o caráter 

comercial do bairro do Varadouro, o mais antigo da cidade, concentrando 

atividades econômicas e financeiras ligadas ao Porto e ao comércio interno. 

Reforça-se, assim, a atual justificativa para implantação da revitalização 

nessas cidades, uma vez que estariam apenas incrementando uma 

singularidade já construída no início do século, que formatou o predomínio 

do perfil comercial dos centros históricos. Entretanto, a dimensão social das 

atuais políticas de patrimônio fica obscurecida ao se afirmar que essas áreas 

antes de serem revitalizadas eram abandonadas e desertas, pois de fato 

sempre foram carentes de benefícios públicos, nunca de pessoas. A grande 

maioria dos centros históricos pesquisados [...] possuía áreas de favelas ou 

comunidades de baixa renda que fizeram dela, refúgios para suas famílias, 

encontrando nas áreas portuárias abandonadas um porto seguro para 

moradia. Ainda que desprovidas de usos públicos, possuíam suas próprias 

sociabilidades cotidianas. Daí resulta um forte elemento dos impactos 

conflitantes que as políticas de revitalização têm para uma redefinição dos 

usos públicos e das sociabilidades da cidade contemporânea: a negligência 

com os moradores, considerados quase como invisíveis, mas que também 

Local da Comunidade Vila 

Nassau, onde seria inserido 

o espaço de apoio turístico 

do Parque Sanhauá. 

Local da Comunidade 

XV de Novembro, onde 

seria instalado um 

estacionamento e 

mirante de observação. 

Local da Comunidade Porto 

do Capim, onde seriam 

inseridas uma praça de 

eventos, com praça de 

alimentação, e píeres para 

passeios de barco.  
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imprimem ao patrimônio usos e sentidos (SCOCUGLIA, 2004, p. 90). 

[Grifos da autora] 

Esse projeto tinha como justificativa integrar e potencializar estratégias voltadas a 

“entender o Centro Histórico como turístico e Cultural, um Centro de oportunidade e 

referência em qualidade de vida”. O objetivo seria a requalificação associada da área 

urbana do antigo Porto do Capim, transformando-o em um polo de lazer e diversão, e da 

função econômica, pelo turismo histórico-cultural e eco turismo, sob o pretexto de 

garantir o resgate do vínculo rio/cidade. O projeto propunha, ainda, promover o 

desenvolvimento social da Comunidade Porto do Capim, deslocando os moradores para 

um novo núcleo habitacional, com condições dignas de habitabilidade, a ser instalado 

em lotes próximos ao antigo cais, associando a isso ações de capacitação em atividades 

como a pesca tradicional, artesanato, prestação de serviços, entre outras, visando inserir 

os moradores na nova dinâmica econômica da área, sobretudo a turística (CPDCJP, 

2007, p. 10). 

O Plano de Revitalização do Varadouro e Antigo Porto do Capim procura 

desenvolver um conjunto de ações que visam o aproveitamento pleno e 

sustentável da área, tendo por princípio o equacionamento dos seguintes 

problemas-chaves: 

- quebra de vínculo histórico entre o rio Sanhauá e a cidade; 

- subutilização das antigas edificações portuárias; 

- invasão por populações carentes (Comunidade Porto do Capim); 

- obsolescência da infraestrutura urbana; 

- degradação dos espaços e logradouros públicos; 

- degradação do meio-ambiente. 

Neste sentido, as ações para a restauração e revitalização implantadas 

segundo o Plano Setorial atingiram os seguintes monumentos e espaços 

históricos: Antigo Hotel Globo, Praça Anthenor Navarro, Faixa de Domínio 

da Linha Férrea – 1º Etapa, Estação Ferroviária, Igreja de São Frei Pedro 

Gonçalves, Memorial da Arquitetura Paraibana, Prédio nº. 02 e o Largo e a 

Ladeira de São Pedro Gonçalves. 

Para a implantação de mais uma etapa deste Plano, focada na revitalização do 

antigo porto propriamente dito, a proposta é composta pelas seguintes ações: 

Relocação da Comunidade Porto do Capim: com a construção de novas 

unidades habitacionais, dotadas de infraestrutura, bem como de equipamentos 

de apoio social e econômico; 

Implantação da Praça Porto do Capim: com a reurbanização da área 

atualmente ocupada pela favela (antigo cais do porto), transformando-a em 

praça para eventos e contemplação, e a execução de píer flutuante para 

atracamento de embarcações turísticas; 

Restauração e requalificação dos edifícios da antiga estrutura portuária: com 

a restauração da edificação da Antiga Alfândega, para abrigar o Museu 

Histórico da Cidade de João Pessoa – Unidade Colônia, da Superintendência 

da Antiga Alfândega, da Antiga Fábrica de Gelo, para abrigar o Centro de 

Apoio ao Turista, do Antigo Galpão do Porto, para abrigar a Estação-Escola 

de Televisão Digital, o Antigo Curtume para abrigar o Polo de Produção 

Áudio Visual. 

Implantação do Parque Ecológico: com a Restauração e Requalificação dos 

Galpões da Antiga Fábrica de Cimento para abrigar a sede do Parque. 
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Requalificação dos Espaços Públicos: com a Reurbanização da Praça XV de 

Novembro e das ruas Visconde de Inhaúma, Porto do Capim, João Suassuna 

e Frei Vital (CPDCHJP, 2007, p. 8-9). 

 

De acordo com a CPDCHJP (2007, p. 8), a implementação desse projeto foi fruto 

de um processo de articulação institucional, a partir de discussões entre atores públicos 

e privados, para garantir o sucesso da intervenção. Essa articulação foi efetivada a partir 

de uma série de eventos, como o Workshop Construindo o Futuro, realizado em 2000, a 

Oficina de Planejamento Participativo do Programa MONUMENTA/BID, realizada em 

2001, o Plano Estratégico para a Revitalização do Centro Histórico PRODETUR/BID, 

realizado em duas etapas em 2001 e 2002 e o I Fórum de Construção de Parcerias para o 

Desenvolvimento Social e Econômico do Porto do Capim, realizado em 2005. 

Segundo a CPDCHJP, o Workshop Construindo o Futuro
113

, estruturado a partir 

do ano 2000, surgiu da necessidade de que “os atores envolvidos e as instituições 

públicas estabelecessem objetivos comuns para a reversão do quadro de degradação do 

Centro Histórico de João Pessoa e para a promoção do seu desenvolvimento sustentável 

e de sua revitalização turístico-cultural”. A discussão do evento se centrou em quatro 

temas principais: infraestrutura física, desenvolvimento econômico, desenvolvimento 

cultural e educação básica e cidadania. Seus resultados contribuíram para fomentar uma 

discussão mais centrada na reformulação dos instrumentos de ação e planejamento do 

projeto de revitalização, e a articulação com outros programas de desenvolvimento. O 

grupo participante acabou por se institucionalizar, e em 2001 foi criada a ACEHRVO 

(CPDCHJP, s/d, p. 4). Foi nesse período que os moradores na comunidade Porto do 

Capim começaram a exigir sua participação nas reuniões, questionando a equipe técnica 

da Comissão sobre as ações pensadas para o Varadouro, e como afetariam a vida dos 

moradores. A preocupação principal dos moradores se voltava para a relocação das 

moradias e os problemas de saúde pública na área, pois apesar de terem conhecimento 

sobre o processo de intervenção nunca tinham sido consultados, ou se quer conheciam o 

projeto. Foi desse movimento que surgiu a Associação de Mulheres do Porto do Capim, 

formada por mulheres residentes no Porto do Capim, XV de Novembro e Vila Nassau, 

que junto entidades religiosas, como a Pastoral da Criança, buscaram garantir os direitos 

e a participação da comunidade. 

                                                             
113O Workshop Construindo o Futuro evento foi organizado e conduzido pela representação estadual SEBRAE/PB, 

com a participação de representantes de diversos segmentos da sociedade local, órgãos públicos, organizações da 

sociedade civil, empresas, entidades de classes, entidades educacionais e culturais, organizações religiosas, 

instituições financeiras e pessoas físicas (CPDCHJP, s/d, p. 4). 
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Também em 2000, foi iniciada a articulação com dois programas de 

desenvolvimento, o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo 

(PRODETUR) e o Programa MONUMENTA/BID. Sua ação conjunta promoveu a 

elaboração do Plano Estratégico para Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, 

que resumia as diretrizes necessárias para realização das obras e ações de revitalização 

do patrimônio e de fomento ao turismo. A lógica dos programas era de que deveria 

haver uma participação ativa da iniciativa privada e da sociedade civil nos processos de 

planejamento. Assim, para elaboração do plano estratégico foram realizadas oficinas de 

planejamento participativo, com diversos representantes de entidades civis e do poder 

público local, cujos trabalhos se centraram na análise da situação atual, com a 

conceituação dos problemas e dos objetivos a serem alcançados, bem como suas 

consequências, e na análise das alternativas de atuação possíveis. Após essas 

discussões, o plano estipulou como princípios para o desenvolvimento do centro 

histórico de João Pessoa, “a atratividade de usos e ações, a diversidade de funções 

urbanas e a acessibilidade aos bens turísticoculturais” (CPDCHJP, s/d, p. 5). 

Embora o uso habitacional seja mencionado no projeto de revitalização como algo 

essencial para a recuperação efetiva do centro histórico de João Pessoa, as ações 

voltadas para implementação de moradia tem sido negligenciadas ao longo dos anos, em 

detrimento de soluções pontuais voltadas para o turismo, ou para a atração do setor 

terciário, mantendo a vocação tradicional da área, mas que dificilmente conseguem 

causar mudanças consideráveis em relação aos problemas sociais ou a melhoria de vida 

da população residente.  

A primeira ação com o intuito de promover o uso habitacional no centro histórico 

de João Pessoa foi realizada 2002, quando o governo municipal firmou com a CEF um 

Termo de Adesão ao Programa de Revitalização de Sítios Históricos (PRSH). 

Semelhante ao que acontecia em Salvador, como mostrado no item 4.6, através desse 

financiamento a prefeitura intencionava desenvolver projetos de adaptação de parte dos 

casarões abandonados do centro histórico em unidades de habitação mista, modificando 

o interior dos prédios para inserção dos apartamentos
114

 e unidades comerciais, visando, 

                                                             
114Os projetos foram desenvolvidos pela equipe técnica da prefeitura, com a coordenação do arquiteto Amaro Muniz 

Castro. Os interessados nas unidades habitacionais poderiam adquiri-las por meio das operações de crédito já 

disponibilizadas pela CEF, como o arrendamento, com prazo de 15 anos, a Carta de Crédito e o FGTS, com taxas de 

juros variando por renda (Caixa financia compra de imóveis no Centro Histórico. In: Jornal Correio da Paraíba, João 

Pessoa, 06 de outubro de 2003. Disponível em: 
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ao mesmo tempo, garantir o uso do patrimônio e diminuir o déficit habitacional da 

cidade. 

Em parceria com a prefeitura de João Pessoa, a Caixa Econômica Federal 

está revitalizando imóveis antigos no Centro Histórico da Capital. A intenção 

é transformar os prédios em residência e unidades mistas (residencial e 

comercial) que serão oferecidas pelas linhas especiais de crédito voltadas 

para a habitação. Atualmente a equipe técnica da prefeitura, liderada pelo 

arquiteto Amaro Muniz, está desenvolvendo os projetos para adaptação dos 

imóveis. [...] Os trabalhos foram iniciados em junho de 2002. Inicialmente a 

Caixa e a Prefeitura selecionaram 30 imóveis situados na área histórica da 

cidade. Desses, 10 foram escolhidos para a fase chamada estudo de 

viabilidade e [...] serão transformados em habitação com tipologia 

multifamiliar, totalizando em torno de 50 unidades (50 famílias). Dentre os 

10 imóveis, dois foram priorizados inicialmente para a experiência piloto. O 

primeiro deles está localizado na rua 5 de agosto, considerando a 

proximidade com os recém-inaugurados Shopping Durval Ferreira e o 

restaurante popular (instalados na antiga sede da Prefeitura). O segundo fica 

na rua Duque de Caixas, 173, e encontra-se em estado de ruína. Os demais 

prédios a serem revitalizados estão distribuídos entre as ruas Duque de 

Caxias e da Areia, a ladeira da Borborema, as avenidas 5 de Agosto e João 

Suassuna e a praça 15 de novembro. Existe perspectiva de participação da 

Caixa na revitalização do Porto do Capim, em projeto já em elaboração pela 

Prefeitura Municipal de João Pessoa. [...] De acordo a gerente de Habitação 

Urbanismo da Caixa, o projeto pretende contribuir para a revitalização de 

uma área essencial da cidade, por meio de ações que integrem preservação de 

patrimônio e desenvolvimento urbano. “São as pessoas que habitam a área 

que lhe conferem vida e movimento, numa dinâmica urbana, social, 

econômica e financeira que trará sustentabilidade”, declara Socorro Gadelha 
(Caixa financia compra de imóveis no Centro Histórico. In: Jornal Correio da Paraíba, 

João Pessoa, 06 de outubro de 2003). 

 

Uma das premissas do PRSH era que, além da recuperação física dos edifícios, 

deveriam ser realizadas mudanças sociais que pudessem garantir a sustentabilidade das 

ações. Nesse sentido, Castro (2006) ressalta que a adoção do uso misto, com inserção de 

comércios e serviços locais nos térreos dos edifícios, foi um aspecto de preocupação em 

relação a população remanescente, tanto no sentido de atender suas necessidades 

cotidianas quanto na promoção do desenvolvimento socioeconômico, com vista a 

manter essa população no local. Outro diferencial do programa foi que, ao contrário do 

que ocorria com os conjuntos habitacionais instalados na periferia, os aspectos 

referentes à habitabilidade eram uma preocupação e uma obrigação incorporada pela 

CEF
115

, assim como a participação dos vários níveis da gestão pública. Coube à 

prefeitura a tarefa de desenvolver todas as ações relativas aos levantamentos, estudos e 

                                                                                                                                                                                   
http://notes.abcp.org.br:8080/Producao/clipp/clipp.nsf/59dac160bc7df2ba03256aef00407549/4b14de58e1c7f1690325
6db700583de4?OpenDocument).

 

115A CEF contratou uma pesquisa de mercado João Pessoa: Morar no Centro Histórico, realizada pelo CECI, que 

através de entrevistas sobre as expectativas da população quanto às políticas de intervenção e ocupação, confirmou 

em seu relatório final a viabilidade da revitalização do centro histórico pelo uso habitacional.
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projetos de restauração dos edifícios considerados como prioritários para atendimento, 

firmar parcerias, articular e induzir ações, viabilizar dos financiamentos para as obras e 

comercialização das unidades, e fiscalizar as obras e a aplicação dos recursos 

concedidos (CASTRO, 2006, p. 47-48). 

Os trabalhos foram iniciados com a ação conjunta da Gerência de 

Desenvolvimento Urbano (GIDUR) da CEF e da Secretaria do Planejamento do 

Município (SEPLAN), sob orientação de consultores do governo francês, outra parceria 

do PRSH, para a realização de um estudo quantitativo e qualitativo dos edifícios 

disponíveis, estando eles subutilizados, abandonados ou em ruínas, aplicando-se 

diferentes alternativas habitacionais. Foram escolhidos os trinta imóveis que seriam alvo 

da intervenção
116

 (Figura 17), com tipologias diversas, considerando suas 

características, como época da construção, composição, localização, frequência e uso 

(CASTRO, 2006, p. 49).  

Após se constatar a dimensão do processo de subutilização, abandono e 

arruinamento no centro histórico de João Pessoa, a potencialidade dos edifícios, a 

aceitação dos usuários e as linhas de financiamento disponíveis, observou-se a 

necessidade de se ampliar a atuação do PRSH. Assim, foi delimitado um Perímetro de 

Reabilitação Integrada (PRI), que como mostrado no item 4.4 desta tese, ampliava o 

alcance do PRSH através de uma intervenção urbana mais completa, envolvendo 

edificações, quadras, ruas e praças, possibilitando a reabilitação de toda uma porção da 

cidade com foco para a habitabilidade, considerando a infraestrutura e os serviços de 

vizinhança, estimulando a reocupação da área central (MELO, 2013, p. 108). 

 

  

                                                             
116Cada projeto possuía um orçamento, sendo feitas simulações de financiamento através das diversas linhas de 
crédito da CEF, com uma predileção pelo Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e a Resolução 460, a 

primeira por atender a faixa de rendimento média dos entrevistados, e a segunda por ser subsidiada, possibilitando 

maior inclusão da população na faixa de renda de zero a cinco salários mínimos, predominante na área (CASTRO, 

2006, p. 50). 
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Figura 17: Localização e aspecto dos 30 imóveis selecionados para a atuação do PRSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Castro, 2006, p. 49-50.   

O perímetro de atuação em João Pessoa foi dividido em cinco subáreas, de acordo 

com suas especificidades, onde seriam realizados levantamentos de campo, para 
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conhecimento dos imóveis, para posterior proposta de intervenção e formulação de 

convênios, devido a necessária participação de diferentes atores, desde o poder público 

nas três esferas de governo, concessionárias de serviços públicos até a sociedade civil 

organizada (CASTRO, 2006, p. 50). Não há informações sobre a efetiva adaptação dos 

edifícios, apenas da realização de estudos de viabilidade. Segundo Clemente (2012, p. 

58), até 2012, 14 dos 30 imóveis selecionados ainda se encontravam sem uso, e em 

estado de conservação igual, ou pior, que na época do levantamento do PRSH. 

Ainda dentro dessa perspectiva de promoção da habitação, em 2006 foi 

implementado pela prefeitura o Projeto Moradouro, que se voltava para a reabilitação de 

sete casarões localizados na Av. João Suassuna no Bairro do Varadouro, cuja 

propriedade é da própria PMJP. O projeto previa a inserção de 35 unidades de 

habitação
117

 de interesse social no interior dos edifícios, formando um conjunto unitário, 

porem preservando a feição original das fachadas. O financiamento das unidades foi 

viabilizado pela CEF, através do PAR e atenderia famílias com renda de zero até 3 

salários mínimos. Inicialmente as unidades habitacionais teriam de 52 a 68 m². A 

proposta chegou a ser aprovada pelos órgãos de patrimônio e CEF, mas a execução não 

foi adiante por falta de empresas habilitadas nos processos licitatórios abertos (MELO, 

2013, p. 109). O motivo do desinteresse das empresas parece se focar no fato das 

unidades serem voltadas para moradores de menor renda, com baixo valor de execução 

e pouca perspectiva de lucro, fato que se comprovou quando o projeto foi reformulado 

em 2012, voltando-se para atender a faixa 2 do PMCMV, onde o processo de licitação 

contou a participação de várias empreiteiras locais. 

Em 2013 a prefeitura retomou o projeto para reabilitação dos casarões no Bairro 

do Varadouro, que se encontravam em um estado de degradação ainda mais avançado 

que na época da primeira proposta. Após novos estudos de compatibilidade foi 

retomada a ideia inicial de inserção das unidades habitacionais nos oito casarões (Figura 

18), porém não mais voltada para HIS. Segundo Pascal Machado (MACHADO, LOPES 

e MONTEIRO, 2016, p. 3), a mudança de postura se deu em função de questões de 

custo e financiamento para adequação dos casarões, porém, devido ao caráter turístico e 

de lazer de outros projetos que começaram a ser implementados nas áreas adjacentes, 

seria mais interessante, para a imagem e a vitalidade econômica do bairro, contar com 

                                                             
117As unidades teriam um programa básico comum, com dois quartos, algumas com uma suíte, sala única, cozinha, 

área de serviço e banheiro. 
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moradores com características socioeconômicas mais elevadas, e em condições de 

consumir o novo espaço. 

Figura 18: Os oito casarões em processo de requalificação na Av. João Suassuna, Varadouro – João 

Pessoa/PB. Até o momento ainda não foram finalizadas as obras de consolidação. 

 

Fonte: Anna Cristina Andrade Ferreira, setembro de 2017. 

A nova proposta, que recebeu o nome de Vila Sanhauá, buscou atrair uma 

população de renda média, entre 3 e 6 salários mínimos, com uma atuação semelhante a 

do projeto Rememorar implementado em 2003 em Salvador, como comentado no item 

4.6, Além da criação das unidades habitacionais, a proposta previa a inserção de 

comércios e serviços nos térreos dos casarões, seguindo o modelo sugerido desde a 

atuação do PRSH. As soluções empregadas buscavam garantir as condições de 

habitabilidade para os novos moradores, buscando, também, melhorar a situação dos já 

residentes, garantindo uma nova dinâmica de uso comercial e de serviços (MACHADO, 

LOPES e MONTEIRO, 2016, p. 4).  

O projeto pretende adaptar os oito casarões para receber dezessete unidades 

habitacionais
118

, onde uma será adaptada para portadores de necessidades especiais. 

                                                             
118As unidades habitacionais conterão dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço, com uma variação e 

área entre 39,93m² e 73,41m², devido a alguns apartamentos do térreo possuírem uma pequena área de quintal. As 

unidades comerciais terão uma variação de área entre 40,06m² e 131,70m², e estarão situadas no térreo do conjunto, 

com acesso distinto, garantindo a independência dos usos (MACHADO, LOPES e MONTEIRO, 2016, p. 10). 
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Seguindo as exigências quanto a habitabilidade, haverá uma área comum de acesso e 

convivência, além de sete unidades térreas para usos diversos, seja comércio, serviço ou 

institucional. A Secretaria de Habitação Municipal, responsável pelo projeto, realizou 

diversos estudos sobre as condições de acessibilidade e mobilidade urbana na região, 

observando a necessidade de melhoria das calçadas existentes para garantir o fluxo 

seguro e confortável dos pedestres (MACHADO, LOPES e MONTEIRO, 2016, p. 10-

14).  

O projeto
119

 foi viabilizado com a aplicação de modalidades de financiamento 

pelo PMCMV, onde os mutuários devem se enquadrar dentro da Faixa 2 do programa. 

Outro motivo para o aumento da faixa de renda foi a possibilidade de acréscimos de 

recursos, devido aos sobre custos que podem surgir na reforma de edificações em áreas 

tombadas, e pelas exigências dos órgãos de proteção patrimonial e do PMCMV, cuja 

adequação inviabilizou a proposição de HIS para área (MACHADO, LOPES e 

MONTEIRO, 2016, p. 6-8). 

Interessante observar que as ações voltadas para reinserção do uso habitacional 

nas áreas com maior evasão da população, estavam previstas em todos os planos e 

projetos elaborados para reabilitação do centro histórico de João Pessoa, e sempre foram 

consideradas ações estruturantes do processo. Porém, ao contrário das ações de 

restauração dos monumentos tombados e da recuperação dos espaços boêmios da 

cidade, que foram realizadas rapidamente, com disposição de investimentos e efetivação 

de parcerias, os projetos para habitação parecem estar sempre sendo protelados, e 

enfrentam as maiores dificuldades para implantação, tanto pelos órgãos de preservação 

quanto pelas dificuldades de financiamento.  

Mesmo havendo um consenso sobre a importâncias dos moradores para garantir a 

dinâmica cotidiana das áreas históricas, e que estes deveriam ser priorizados no 

processo de reabilitação, a visão econômica dos projetos prioriza ações voltadas para o 

turismo, mesmo que em detrimento das questões sociais. A ideia de recuperação dos 

casarões pensando na diminuição do déficit habitacional não é recente, vem sendo 

debatida desde a década de 1990, na elaboração dos primeiros projetos para o centro 

                                                             
119Foram investidos três milhões de reais do governo federal, mais uma contrapartida da prefeitura, que também 
elaborou os projetos. O valor dos imóveis variam de 90 a 170 mil reais, e os proprietários foram escolhidos por 

sorteio entre os inscritos em editais lançados em 2015 e 2016, com previsão de entrega das unidades para 2017 

(MACHADO, LOPES e MONTEIRO, 2016, p. 8). Até este momento o projeto ainda se encontra na fase de 

consolidação. 
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histórico de João Pessoa. Os estudos de viabilização existem desde o início dos anos 

2000, elaborados pelo PRNH, porém só mais de uma década depois vê-se a realização 

de um projeto nesse sentido, e que desde a primeira versão esbarrou em uma série de 

burocracias que só dificultaram o processo, e ainda modificaram o seu aspecto de 

assistência social, para atender os anseios da especulação imobiliária. E esse não é o 

único exemplo no centro histórico de João Pessoa. 

A promoção da moradia no Varadouro é uma das estratégias prevista no Projeto 

de Revitalização do Varadouro e Antigo Porto do Capim, elaborado em 1997. O projeto 

foi retomado em 2010, com o novo título de Proposta de Requalificação do Porto do 

Capim e Parque Sanhauá, no contexto das ações do PAC das Cidades Históricas. 

O PAC-CH, em sua primeira fase, atuou em João Pessoa junto ao IPHAN, com a 

elaboração de um Plano de Ação onde constariam as ações estruturantes para a 

reabilitação do centro histórico de João Pessoa. Por seu caráter interministerial o PAC-

CH não possuía um fundo especifico de financiamento, sendo os investimentos 

requeridos de acordo com a natureza das ações, contando com uma contrapartida 

estadual e municipal, esta última na forma de elaboração dos projetos. Muitas das ações 

previstas, e não realizadas pela CPDCHJP foram inseridas no Plano de Ação do PAC-

CH, porém nenhuma foi realizada. Em 2014, prazo limite para implantação das ações 

estipuladas nessa primeira fase, iniciou-se a elaboração de um novo Plano de Ação, que 

seria implementado durante a segunda etapa do PAC-CH, porém este se configurou 

como uma repetição do primeiro e novamente poucas ações foram realizadas.  

Na primeira fase do PAC-CH, de 2010 a 2014, foram beneficiados os dois núcleos 

tombados a nível federal na Paraíba, as cidades de Areia e João Pessoa, com a 

realização de algumas restaurações em edificações tombadas. Em seu segundo 

momento, apenas a cidade de João Pessoa foi beneficiada. As ações estipuladas para a 

capital foram desenvolvidas de acordo com os principais problemas identificados no 

centro histórico da cidade, e a maioria já havia sido sinalizadas no projeto de 

revitalização elaborado na década de 1990, e na versão anterior do Plano de Ação, o que 

demonstra a ineficiência dos programas criados ao longo de décadas, que embora 

realizassem diversos levantamentos e estudos de viabilidade para elaboração de ações, 

essas nunca se concretizaram. Assim, os principais problemas identificados diziam 

respeito a desvalorização e deterioração da área, que gerava o desestímulo de 
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investimentos privados, a diminuição do índice habitacional. Nos aspectos urbanos, a 

principal questão era a insegurança, agravada pela falta de pessoas circulando em 

determinados horários, e a manutenção das áreas verdes, mesmo aquelas que já foram 

objeto de intervenções anteriores, cuja má conservação inibe a permanência dos 

usuários, e abre espaço para usos inadequados (Plano de Ação das Cidades Históricas – 

IPHAN/PB, 2010, p. 22).  

O centro histórico de João Pessoa é visto por parte da população local como uma 

área degradada e marginalizada, ocupada pela atividade de comércio. Os espaços que 

conseguem manter um convívio social são aqueles que passaram por requalificação, 

empreendidas de forma pontual, que, embora sejam consideradas como estratégicas em 

um projeto maior de recuperação urbana, carecem de continuidade entre si, o que faz 

com que pareçam espaços de exceção no todo do centro histórico. É importante frisar 

que a prefeitura nunca normatizou o uso dos mecanismos presentes no Estatuto das 

Cidades, que poderiam auxiliar na reversão do quadro de abandono e na inserção de 

novos usos, a exemplo do IPTU progressivo. Uma decisão puramente política, pois vai 

de encontro aos interesses do proprietários e investidores, que veem na degradação do 

conjunto edilício a possibilidade de inserção de novos edifícios, ou negociação dos 

terrenos. 

Na primeira etapa do PAC-CH, o Plano de Ação contemplou 39 ações para João 

Pessoa, classificadas de acordo com os objetivos a serem alcançados, somando mais de 

R$ 352 milhões em investimento. No PAC-CH 2 foram previstas 11 ações (Anexo E), 

com investimento de pouco mais de R$ 50 milhões (Anexo F). A grande diferença 

quantitativa se deu devido a demanda de intervenções necessárias para conservação do 

patrimônio edificado, e da amplitude do programa e do volume de investimentos, 

pensados em sua primeira versão. 

Dentre as ações estratégicas foram previstas a elaboração de um plano de gestão e 

conservação integrada, implantação de um plano de circulação e mobilidade urbana para 

a área central, obras de melhoria da infraestrutura (embutimento de fiação, ampliação na 

rede de água e esgoto, entre outros), estudos de recuperação ambiental para ao rio 

Paraíba, elaboração de planos de recuperação e manutenção do uso habitacional, criação 

de linhas de financiamento para recuperação dos imóveis privados, projetos de 

reabilitação das áreas urbanas, restauração e manutenção dos bens tombados e com 
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inserção de novos usos. Boa parte das ações se voltavam para o projeto de 

Requalificação do Porto do Capim, que, ao mesmo tempo que previa a remoção da 

população residente para criação de um parque ecológico e inserção de elementos 

voltados para o turismo (píeres e praça de evento), solicita a implantação de creches e 

escolas profissionalizantes na área. Nenhuma das ações chegou a ser implantada até 

2014, ano de finalização dessa etapa. 

As ações pensadas para transformar a área do Porto do Capim em um polo 

turístico, removendo toda a população residente, gerou uma série de críticas advindas de 

associações de moradores do Varadouro, grupos socioculturais locais, universidades, e 

de técnicos do próprio IPHAN, que elaboraram um “Dossiê: Proposta de Requalificação 

das Áreas Urbanas do Porto do Capim e da Vila Nassau”, em 2012, questionando as 

ações propostas e as consequências que elas trariam do ponto de vista antropológico e 

paisagístico, por não respeitarem as interações culturais imateriais ali existentes, além 

de decisões que pioravam o projeto original.  

Outro fator que contribui para a precariedade e piora da situação das 

comunidades do Porto do Capim e da Vila Nassau é que o superatraso na 

efetivação do Projeto de Revitalização propiciou uma adaptação do projeto 

original, especialmente no âmbito da proposta habitacional, que previa área 

maior e mais próxima e instalação de comércios e espaços de convivência. O 

novo projeto foi reformulado, contemplando o remanejamento da população 

mais antiga para uma área um pouco mais distante, sem o aparato do 

comércio local e de espaços de lazer e convivência inicialmente planejados. 

Essa adaptação não foi divulgada em assembleia popular, contrariamente ao 

que foi feito com o projeto original elaborado pelas diversas instituições 

constituintes do Convênio Brasil-Espanha, entre os quais o Iphan, sob a 

coordenação da Comissão do Centro Histórico. O primeiro projeto (1998), 

apesar das evidentes deficiências estéticas, paisagísticas, ambientais, sociais e 

culturais, almejava minimamente contemplar a promoção do 

desenvolvimento social da comunidade local e previa uma série de itens que 

a nova proposta de remanejamento habitacional relegou para o esquecimento 

(BRAGA, 2012, p. 23). 

O projeto pensado para o Varadouro considerou a existência da população 

residente, mas não o vínculo destes moradores com o local que ocupam, no qual 

construíram um habitat e estabeleceram relações culturais. A proposta de relocação não 

correspondeu aos anseios e necessidades de todos os moradores, tendo em vista a forma 

incisiva como afeta as relações de convivência social e o vínculo estabelecido com o 

lugar, inclusive de trabalho e renda, era de se esperar que alguns não quisessem ser 

removidos. Além disso, embora houvesse casas com aspectos físicos frágeis, 

extremamente pequenas e ocupação inadequada próximo ao mangue, as mais antigas, 

construídas sobre o aterro, se apresentam sólidas e com áreas adequadas para famílias 
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numerosas, ao passo que, devido à demora de execução e a diminuição dos recursos, o 

projeto passou a prever a construção de unidades mínimas de HIS, com cerca de 42 m², 

em blocos multifamiliares e em local relativamente afastado do Porto do Capim, 

modificando o modo de morar e de se relacionar com o espaço urbano dos ribeirinhos 

(BRAGA et. al., 2012, p. 16). Vale ressaltar que, embora uma das justificativas seja que 

as casas ocupam e degradam o mangue, e a dificuldade de realizar ações de saneamento 

devido ao local onde se encontram, o projeto da praça de eventos ocupa exatamente a 

mesma área, sem apresentar nenhum recuo em relação ao manguezal, ou a proposta de 

recuperação da mata ciliar. 

O dossiê elaborado pelo grupo de trabalho formado por técnicos do IPHAN 

propôs alterações físicas ao projeto (Figura 19), inserindo soluções pensadas em 

parceria com as associações de moradores locais, buscando manter parte dos moradores, 

aqueles que quisessem permanecer, em consonância com a criação de áreas de lazer, 

praças arborizadas, equipamentos de auxílio turístico e de atenção social, além da 

requalificação do patrimônio edificado. O projeto da prefeitura previa a inserção de uma 

escola, uma associação comunitária e uma garagem de barcos, como equipamentos 

próprios para atender os moradores, porém localizado em uma área menos privilegiada 

pela ventilação, e sem uma conexão direta com a praça. Na proposta do dossiê, os 

equipamentos públicos foram inseridos de forma central, com acesso por várias vias e 

inseridas no espaço da praça, que também recebeu uma quantidade maior de áreas 

verdes em relação ao projeto da praça de eventos. 

A área de implantação do projeto compreende as comunidades do Porto do 

Capim, XV de Novembro e Vila Nassau, situadas no extremo oeste do bairro do 

Varadouro, às margens do rio Sanhauá, ocupação que teve início na década de 1940, e 

permanece até os dias atuais. A ressignificação da área como berço de nascimento da 

cidade, que ocorreu na década de 1990 com a elaboração do projeto de revitalização, fez 

com que os órgãos de preservação patrimonial ensejassem a retomada de um vínculo 

rio-cidade de um ponto de vista paisagístico, elaborando uma serie de soluções para a 

reabilitação da área, mas nunca considerando a permanência dos moradores, que são, 

inclusive, tidos como danosos para a preservação da área do Varadouro, do ponto de 

vista histórico e ambiental.  

  



191 
 

Figura 19: Proposta de Requalificação desenvolvida pelo Grupo de Trabalho Porto do Capim, formado 

por técnicos do IPHAN, em parceira com os moradores. Planta Baixa da Proposta de Requalificação das 

Áreas Urbanas do Porto do Capim e da Vila Nassau. Em rosa as habitações selecionadas para permanecer 

na área, em cinza as praças com píeres, em amarelo os equipamentos comunitários, em vermelho as áreas 

para onde seriam relocados os moradores em situação de risco e os que optassem por sair, em verde claro 

a área de recuperação ambiental às margens do rio.  

 

Fonte: BRAGA, et. al., 2012, p. 85. 

Na segunda etapa do PAC-CH, iniciada em 2014, as ações solicitadas se 

concentraram nas obras de restauração de bens tombados e edificações de referência, 

para implantação de usos voltados à cultura, turismo e educação. A maioria já havia 

sido solicitada no primeiro Plano de Ação, sendo elas: restauração da azulejaria do Adro 

do Conjunto Franciscano, da Igreja de N. Sra. do Carmo, do antigo Conventinho 

(implantação da Casa das Artes), do antigo Hotel Globo, da Antiga Casa dos Contos e 

Residência do Capitão-mor (implantação do Centro de Documentação e Sede do 

IPHAN na Paraíba). O projeto para o Porto do Capim também passou por uma 

reformulação para viabilizar sua implantação, após anos de estudos e especulações. As 

intervenções mantiveram o enfoque no turismo, prevendo ações pontuais nos imóveis 

do entorno, como a restauração da antiga Alfândega (implantação do Museu da Cidade), 

da antiga Superintendência da Alfândega (implantação do Centro de Cultura Popular) e 

da antiga Fábrica de Gelo (implantação do Centro de Apoio a Eventos e Visitantes), 

além da requalificação da área do antigo cais do Porto do Capim, onde será construída 

uma “Arena de Eventos e Cultura”, melhoria das “Vias de Acesso a Arena de Eventos e 
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Cultura”, e a implantação do “Parque Ecológico do Rio Sanhauá” (Figura 20) (Portaria 

nº 383, de 20 de agosto de 2013). 

Embora o texto faça referência à elaboração de planos de recuperação e 

manutenção do uso habitacional, dentre as ações solicitadas nas duas etapas não há 

nenhuma que, de fato, se remeta a essa intenção. Assim como em propostas anteriores, e 

depois dos fracassos já constatados, o direcionamento das ações do PAC-CH 

continuaram a girar em torno de ações focadas na exploração turística dos centros 

históricos, agravando a segregação social nessas áreas, reflexo do pensamento 

mercantilista dos gestores e das dificuldades do órgãos de preservação do patrimônio 

em ir contra o fluxo do mercado.  

Figura 20: Requalificação do Porto do Capim e criação do Parque Sanhauá na área ocupada pelas 

comunidades Porto do Capim, 15 de Novembro e Vila Nassau. 

 

 

 

 

Fonte: editado por Wallace Ramon Rolim, em 2014, sobre base da PMJP.  

Algumas moradias da área se encontram em condições insalubres, instaladas em 

áreas tingidas pelas cheias do rio, em assentamentos precários dentro dos galpões 

Nassau e sobre o mangue, e nestes casos a remoção é necessária, tanto para a 

recuperação ambiental, como para a garantia de condições dignas de habitabilidade. 

Nesses casos, mesmo em se falando de HIS com dimensões mínimas, as condições de 

vida seriam melhores que as atuais. Mas as moradias mais antigas e já consolidadas, se 

configuram como edificações sólidas, instaladas na área de aterro do antigo porto, essas 

Local da Comunidade Vila Nassau, onde 

seria inserido o espaço de apoio turístico 

do Parque Sanhauá. 

Local da Comunidade 

XV de Novembro, onde 

seria instalado um 

estacionamento e 

mirante de observação. 

Local da Comunidade Porto do Capim, 

onde seriam inseridas uma praça de 

eventos, com praça de alimentação, e 

píeres para passeios de barco.  

Parque Sanhauá 
Antigo Porto do Capim 
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famílias possuem tradições enraizadas (Figura 21), e delas partiram as inquietações 

quanto à mudança imposta. A inserção de equipamentos voltados para o turismo 

também não é combatida em sua totalidade, pois, se pensados de forma sustentável e 

abrangente, podem gerar melhorias econômicas para a população residente, e auxiliar na 

apreensão daqueles espaço por parte da população de outras áreas da cidade, que vem o 

estigmatizando ao longo da história. 

Figura 21: Procissão anual de N. Srª da Conceição, cujo percurso engloba as ruas do Varadouro e o rio 

Sanhauá, e a Praça do Quen-Quen, criada pelos moradores na R. Porto do Capim, tradição e espaços de 

vivência consolidados. 

   

Fonte: Camila Leal, 2007; Hélio Costa, 2014. 

A última versão, desenvolvida em 2014, demonstra a previsão de inserção de 

equipamentos turísticos na área da Comunidade do Porto do Capim, como a praça de 

eventos e praça de alimentação. Em um pequeno trecho, à norte, previu-se a relocação 

da escola primária e do centro comunitário, fora dos limites de visualização turística. O 

projeto propunha, ainda, a recuperação ambiental e implantação de passarelas elevadas 

para realização de turismo ecológico na área compreendida entre e Vila Nassau e a 

Ponte Sanhauá, com áreas de estacionamento e mirante para contemplação do rio, 

formando o “Parque Sanhauá”. Como se vê, são uma série de elementos com vista a 

captação de recursos dos visitantes, e com pouca utilidade na vida cotidiana dos 

moradores, e da população residente na cidade. A recuperação ambiental também é 

parcial, pois, embora exista um aparente esforço nesse sentido, não há a intenção do 

replantio da vegetação de restinga, mas a implantação de píeres e praças sobre o 

mangue degradado. Para implantação do projeto foi previsto um orçamento de R$ 51 

milhões, oriundos do PAC das Cidades Históricas, e as novas áreas de HIS, para 

relocação da comunidade, serão financiadas pelo MCMV. A prefeitura considerou para 



194 
 

a nova proposta os estudos de potencial arqueológico, que identificaram os limites da 

cidade antiga e os principais elementos do Porto do Varadouro. 

Em 2014 o Centro de Referência em Direitos Humanos da UFPB (CDRH) 

elaborou um relatório de violação de direitos, apontando que não houve nenhum tipo de 

participação popular no processo. Os pesquisadores apontaram, após visitas técnicas e 

reuniões com o poder público, que as ações de substituição de uma população residente, 

há pelo menos 50 anos, por equipamentos turísticos, causando a completa modificação 

de uma paisagem consolidada e a perda de elementos culturais, se caracteriza como uma 

ação antidemocrática e higienista (CDRH, 2014, p. 4). 

A gentrificação (higienização social) tem sido veementemente assinalada 

como a marca característica do projeto de revitalização do Centro Histórico 

de João Pessoa. É possível verificar o caráter controverso da tentativa de 

“enobrecimento” do bairro do Varadouro, pois à medida que a proposta se 

pauta pelo investimento em infraestrutura e pela revitalização econômica da 

área de preservação histórica, parece não se fazer acompanhar da 

preocupação com a valorização excessiva e desigualitária dos imóveis, o 

aumento do custo de vida e a expulsão de parte dos moradores antigos para 

locais indesejados (CDRH, 2014, p. 9). 

O documento denuncia a falta de comunicação e hostilidade para com as 

comunidades, fato confirmado durante a realização de entrevistas para esta pesquisa
120

, 

a ausência de estudos que viabilizem alternativas de menor impacto social e na 

descaracterização da paisagem, da qual a comunidade ribeirinha é parte integrante. 

Além disso, há o questionamento quanto a qualificação da aglomeração urbana mais 

antiga como comunidade tradicional, visto o tempo de ocupação e a relação que os 

moradores estabeleceram com o rio.  

Ainda sobre essa questão, em 2015 o Ministério Público Federal (MPF) 

encaminhou ao IPHAN o Parecer Técnico Antropológico nº 03/2015 (Anexo G), 

afirmando que, embora o projeto tente justificar a retirada da população apontando-a 

como causadora a degradação ambiental e poluição do rio, está se dá pela ausência de 

saneamento básico e o despejo direto de dejetos, problema que cabe ao poder público 

solucionar, bem como garantir ações de educação patrimonial, não podendo a 

comunidade ser completamente responsabilizada, dando a entender que a única solução 

viável é a remoção da população ribeirinha. Além disso, o modelo de residência 
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As informações sobre a falta de comunicação da prefeitura com os moradores foram relatadas pelo senhor João 

Firmino da Silva, conhecido como Sr. Lagoa, que mora na Vila Nassau desde 1980, sendo um dos primeiros 

moradores do local. Adriana de Lima e Verônica Lima de Carvalho, que residem na área desde a década de 1990 e 

são participantes da Associação de Mulheres do Porto do Capim. 
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oferecido, unidades multifamiliares com apartamentos de 42m², destoa da realidade de 

boa parte dos moradores, hoje proprietários de casas térreas, e seriam suficientes para 

alterar o modo de integração social criado ao longo dos anos, assim, do ponto de vista 

antropológico, a remoção contribuiria para distinguir referências sociais, econômicas e 

culturais (MPF, 2015, p. 3). O parecer aponta ainda que: 

O Decreto Presidencial nº 6.040, de 07/02/2007, define como comunidades 

tradicionais grupos culturalmente diferenciados que possuam formas próprias 

de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 

como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e 

transmitidas pela tradição. Dessa forma, são comunidades tradicionais 

aquelas compostas por povos indígenas, remanescentes de quilombos, 

populações ribeirinhas, pescadores, ciganos, caiçaras, povos de terreiro, 

seringueiros e outras não necessariamente étnicas. [...] populações 

tradicionais são grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar 

(através de meios práticos e simbólicos) uma identidade publica que inclui 

algumas, não necessariamente todas, as seguintes características: o uso de 

técnicas ambientais de baixo impacto, formas equitativas de organização 

social, a presença de instituições com legitimidade para fazer cumprir suas 

normas; liderança local e, por fim, traços socioculturais que são 

seletivamente reafirmados e reelaborados. [...] Portanto, embora seja 

redundante dizer que populações tradicionais têm um baixo impacto negativo 

sobre o ambiente, não é tautológico afirmar que um grupo social específico 

como o da comunidade de Porto do Capim em João Pessoa foi se tornando ao 

longo de décadas uma comunidade tradicional, já que se trata de um processo 

sociocultural dinâmico e de autodeterminação. Internamente, esse processo 

autoconstituinte requer o estabelecimento de regras de conservação, bem 

como de lideranças e instituições legitimas, e externamente precisa do 

reconhecimento por parte de organizações que compõem o Estado (UFPB, 

IPHAN, SPU, Prefeitura, MPF, etc.) (MPF, 2015, p. 5). 

Assim, o parecer reconhece os moradores do Porto do Capim como componentes 

de uma comunidade tradicional, de acordo com o Decreto 6040/2007, mais 

especificamente como comunidades ribeirinha, por manterem saberes e tradições ao 

longo do tempo, possuírem uma relação de subsistência com os elementos naturais e 

atuarem na manutenção da área, e afirma a ilegalidade de se desenvolver um projeto de 

reabilitação da área sem que estes sejam consultados. 

Como não há documentos que relatem a situação atual do projeto quanto a sua 

execução e remoção da população, as informações atuais foram buscadas a partir de 

entrevistas, realizadas em março de 2017, com membros da Associação de Mulheres do 

Porto do Capim e profissionais do IPHAN e da UFPB envolvidos no processo
121
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121As informações sobre os resultados das reuniões com o MPF foram obtidas através de entrevistas com os 

envolvidos: a professora da UFPB Regina Célia Gonçalves, o arquiteto Flávio Boaventura, Adriana de Lima e 

Verônica Lima de Carvalho, moradores das comunidades localizadas na área e participantes da Associação de 

Mulheres do Porto do Capim, e o antropólogo do IPHAN/PB Emanuel Oliveira Braga, que não participou das 

reuniões, mas coordenou a elaboração do dossiê e da proposta alternativa para a área do Porto do Capim. 
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Segundo os entrevistados, nunca houve nenhuma consulta à população, nem 

apresentação formal das ações. Após uma série de reuniões realizadas entre o MPF, o 

IPHAN, a prefeitura, representantes da UFPB, da Associação de Mulheres do Porto do 

Capim, e os demais autores envolvidos no projeto, em dezembro de 2016 a prefeitura 

aceitou a ideia de remover apenas parte da população da área, definindo que só os 

moradores em situação de risco e os que optassem voluntariamente por sair seriam 

relocados, estando a maioria destes situada na área das comunidades XV de Novembro 

e nos galpões da Vila Nassau. Os moradores mais antigos, localizados no Porto do 

Capim, que possuíam casas bem instaladas e com área adequada, poderiam permanecer 

em seu local de origem, realizando-se serviços de melhorias urbanas e regularização 

fundiária. Essa decisão foi recusada apenas pelo representante do IPHAN, que vê na 

permanência dos moradores um entrave para a retomada do vínculo rio-cidade, e da 

paisagem “original” do Porto do Capim, que poderia auxiliar na reabilitação da área 

atraindo novos visitantes, desconsiderando que os moradores também fazem parte dessa 

paisagem, onde imprimem sua cultura e modo de viver. 

É interessante observar que, embora as ações de reabilitação em áreas históricas se 

baseiem em um discurso de sustentabilidade continuada, a preocupação principal 

continua a recair mais na exploração econômica dessas áreas através do turismo e da 

especulação imobiliária do que na manutenção e promoção da moradia, sobretudo 

quando se trata de HIS, onde os projetos ainda se inserem à margem da vida urbana, 

pois mesmo programas que procuram garantir uma maior habitabilidade para os 

moradores, com a premissa de mantê-los no centro histórico, buscam fazê-lo da forma 

que menos “prejudique” a imagem da cidade, ou que cause menos prejuízo ao mercado 

imobiliário.  

Considerando os aspectos de paisagem cultural do Bairro do Varadouro, o espaço 

habitado pelas comunidades são os que apresentam alguma vivencia cotidiana, apesar 

da implantação precária, ali ocorrem trocas sociais e culturais constantes, que não 

podem ser subtraídas como um elemento secundário, para dar lugar a uma população 

sazonal. É preciso respeitar o aspecto de habitat antes do aspecto de exploração 

comercial, sobretudo em áreas históricas, pois, como já dito, a permanência de usos e 

existência de uma população nessas áreas é requisito principal para reverter, ou evitar, 

um estado de degradação e abandono. 
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Desde os primeiros documentos elaborados para promover a reabilitação no 

centro histórico de João Pessoa vê-se a repetição das mesmas ações, que até hoje não 

foram implementadas. Isso é um reflexo da falta de uma política patrimonial eficiente, 

onde os programas se sobrepõem sem nunca se efetivarem completamente, a exemplo 

das duas fases do Monumenta e do PAC-CH, cujas ações propostas já haviam sido 

previstas desde o projeto de revitalização de 1987, e ainda incorporaram as propostas 

do, também, não executado PRSH. Assim como ocorreu em outras cidades, a 

participação popular nas decisões tomadas para a capital paraibana foi mínima ou 

nenhuma, de modo que os principais interessados, a população atingida diretamente no 

processo, mal tem conhecimento sobre as ações executadas, o que inibe uma maior 

adesão da população nos programas, principalmente os de financiamento, o que só 

prolonga os problemas de degradação do centro histórico.  

Enfim, também percebe-se a falta de interesse político no processo. Ao longo de 

décadas tem se observado a proposição de ações estruturantes para a reabilitação urbana 

do centro, mas que não são implantadas devido a mudanças de governo, que preferem 

propor novos planos de reabilitação. A persistência dessa situação tem agravado a 

decadência da área, inclusive setores já recuperados, mas que regridem devido à falta de 

manutenção.  

Parece imprescindível para a política patrimonial brasileira o desenvolvimento de 

mecanismos legais que possam assegurar a continuação do processo, mesmo com 

mudanças na gestão pública, inclusive com garantia de recursos. A participação popular, 

sempre preconizada nos projetos mas pouco consultada, sobretudo quando se trata de 

moradores, deve ser um dos pontos iniciais do processo. As pessoas que vivem 

cotidianamente o centro conhecem seus problemas, suas potencialidades, externam seus 

anseios para recuperação da área, e refletem a realidade do lugar.  

Por fim, como dito inicialmente neste capítulo, a atuação das políticas 

patrimoniais em João Pessoa é uma repetição de erros já cometidos em outras cidades. 

Primeiro pela persistência em se manter o turismo como foco principal do projeto de 

reabilitação, o que parece ser uma das principais causas do atraso na realização das 

ações. É preciso, antes de tudo, garantir as condições de habitabilidade dos centros 

históricos, mantendo a diversidade de usos e a mescla social, onde tanto a população de 

menor renda, quanto de média e alta, podem usufruir do espaço, diminuindo a 
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segregação social. A recuperação econômica sustentável de uma área urbana não pode 

ser alcançada através, apenas, de investimentos em lazer e equipamentos culturais.  

A utilização de edifícios subutilizados na diminuição do déficit habitacional é 

uma realidade explorada em várias cidades do mundo, e pode ser implantada com 

sucesso em João Pessoa, como chegou a propor o PRSH e o atual projeto de 

requalificação do Varadouro, mas para isso é necessário se alinhavar os interesses das 

políticas de promoção da habitação e de reabilitação urbana, o que poderia auxiliar a 

captação de recursos para os projetos, considerando que os investimentos em cultura no 

Brasil costumam ser bastante limitados, a possibilidade de utilizar subsídios de outras 

esferas de atuação pode significar a efetivação das ações previstas.  

A criação de estruturas técnicas paralelas, a exemplo da CPDCHJP, embora tenha 

a intenção de agilizar os processos e a produção dos projetos, parece gerar alguns 

problemas em relação às equipes técnicas dos órgãos de preservação, que se sentem 

excluídas do processo de elaboração das ações. Em todos os programas implementados 

em João Pessoa, PRSH, Monumenta e PAC-CH, foram contratados novos técnicos e 

consultores, o que causou um sentimento de desvalorização no corpo técnico local, 

principalmente do IPHAN já que eram projetos vinculados ao Ministério da Cultura. 

Quando se trata de ações integradas que precisam de uma atuação conjunta, essas 

questões internas podem configurar um atraso no processo. 

De fato, João Pessoa é um exemplo de repetição dos erros cometidos em outras 

cidades, e em programas anteriores, mas que persistem devido a visão limitada dos 

gestores, que ao focarem da exploração econômica das áreas antigas, e na forma mais 

rápida de implementá-la, apenas prolongam seu processo de degradação. 

  



 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fonte da imagem: olhares.sapo.pt/aqui-podia-viver-gente-foto5444765.html acessado em 15/02/2017. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como apresentado no primeiro capítulo desta tese, o conceito de habitar está 

intimamente ligado ao sentimento de pertencimento que o indivíduo desenvolve em 

relação ao lugar que habita, e quanto maior o tempo em que ele vive aquele espaço, 

maior será o seu enraizamento. Partindo desse princípio, para que uma cidade seja 

verdadeiramente habitada, é preciso se criar mecanismos para combater a segregação 

socioespacial, garantindo a função social de suas diferentes áreas. Na abordagem das 

obras de Heidegger, Lefebvre e Certeau, o ponto em comum é que os lugares são 

moldados por aqueles que os vivem, e usufruem do espaço, pois cada pessoa carrega 

consigo características individuais que interferem na percepção dos espaços, e ao 

mesmo tempo que o modifica também são modificados por ele. 

As transformações urbanas impostas a uma determinada sociedade, sem a 

participação desta, podem causar danos maiores que as mudanças físicas empreendidas 

dos espaços, pois ao mesmo tempo que o sentimento de habitar faz com que o indivíduo 

encontre seu lugar no mundo, a quebra desse vinculo ocasiona o sentimento de não se 

ter lugar no mundo, e a necessidade de se construir um novo habitat. Seguindo o 

exposto por Lefebvre, o direito à cidade só existe se houver a efetiva participação 

daqueles que a habitam na reconfiguração dos espaços, considerando toda a diversidade 

social que este espaço possa envolver, para que as relações socioespaciais sejam 

mantidas, assim como as condições de habitabilidade. 

As ações de reabilitação surgem na década de 1960, momento em que a 

exploração econômica das áreas históricas se apresentava como uma forma atrativa de 

se promover a alavancada econômica das cidades, tanto da perspectiva imobiliária 

quando do turismo. Por outro lado, em um momento em que se inicia a formação de um 

mercado internacional de cultura, com as áreas antigas apresentadas como espaços 

excepcionais que guardam um modo de vida ancestral, o conceito de reabilitação surge 

vinculada a ideia de conservação de edifícios e áreas urbanas de forma ampla, 

considerando todos os problemas que ali se apresentam. 

Esse conceito de reabilitação, e as recomendações para sua implementação, 

provém das considerações expostas nas cartas patrimoniais a partir desse período, onde 

a participação e o apoio popular passam a figurar como necessárias para se alcançar a 
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salvaguarda dos centros históricos. Absorvendo os princípios da conservação integrada, 

a reabilitação de áreas históricas preconiza que as áreas antigas não podem ser 

consideradas como um espaço marginal da cidade, mas apreendida da mesma forma que 

as novas áreas. As ações empreendidas devem considerar a continuidade das relações 

sociais e físicas ali existentes, respeitando todos os atores envolvidos e tentando garantir 

a mescla social do espaço, visando evitar a segregação espacial e imbuir o direito a 

cidade para qualquer parcela da população.  

As recomendações e cartas patrimoniais (a exemplo da Declaração de Amsterdam, 

Carta de Nairóbi, Carta de Washington, Carta de Lisboa, Memorando de Viena, entre 

outras) também preconizam a necessidade de que os países membros formulem políticas 

de preservação locais, a fim de que sejam adotadas medidas jurídicas, técnicas, 

econômicas e sociais para salvaguardar os conjuntos históricos e sua ambiência. Essas 

políticas também devem garantir a sustentabilidade social desses espaços, adaptando-os 

de forma adequada para às necessidades da vida contemporânea, sobretudo nas áreas 

que se encontram obsoletas e degradadas, onde se faz imprescindível a manutenção do 

uso habitacional, ou sua reinserção. Por mais que um centro histórico possa ser atrativo 

do ponto de vista econômico, sua salvaguarda deve priorizar, antes de tudo os 

habitantes, com ações que garantam as condições de habitabilidade e de bem estar 

social, visando manter sua permanência, assim como atrair novos moradores.  

Assim, a construção do conceito de reabilitação urbana de áreas históricas envolve 

a questão da habitação, do respeito ao direito à cidade e da necessidade de uma atuação 

integrada, com participação da população. O problema é que, nem sempre, esse conceito 

é aplicado nas ações em centros históricos, e o descompasso entre a teoria e a prática 

pode ser danoso para essas áreas, sobretudo do ponto de vista social, pois ao invés de 

contribuir para a salvaguarda sustentável do patrimônio, causam um aumento na 

segregação espacial e social, atraindo os efeitos da gentrificação.  

O tipo de projeto de reabilitação que vem sendo praticado nos centros históricos 

parte, comumente, de uma visão mercadológica e de segregação social, pois, ao mesmo 

tempo que tenta preservar características tradicionais da área, como exemplo de um 

modo de vida ancestral a ser consumido pelos visitantes, descarta os elementos culturais 

inseridos pelas populações residentes, quando estas não condizem com a imagem que se 

quer dessa área da cidade, ou seja, uma imagem que atraia consumidores do espaço. 
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Vale ressaltar que não são, necessariamente, os projetos de reabilitação que causam a 

gentrificação das áreas históricas, mas as mudanças de uso empreendidas por eles, que 

dependendo do grau de elitização aplicado, podem causar a substituição dos aspectos 

socioculturais e econômicos dessas áreas, e a expulsão da população.  

Os projetos de reabilitação de centros históricos tiveram início, no Brasil, na 

década de 1970, período em que o BNH ainda se encontrava em atuação. Esse programa 

de habitação, ao mesmo tempo que alcançou resultados positivos do ponto de vista 

quantitativo, com milhares de unidades habitacionais construídas, deixou a desejar em 

relação aos aspectos qualitativos e de habitabilidade, sobretudo quanto aos objetivos 

sociais, pois apenas 1/3 das unidades produzidas se destinaram a habitação de interesse 

social, normalmente localizados nas periferias das cidades e sem infraestrutura 

adequada, fazendo com que fossem criados projetos complementares. Em relação ás 

áreas históricas, o BNH causou um forte incentivo à especulação imobiliária e a 

segregação socioespacial nas cidades, favorecendo a implantação de novos bairros para 

população de renda média, que seriam valorizados pelo deslocamento das instituições 

públicas e da população das áreas antigas. O estado de degradação em que essas áreas 

chegaram ao início dos 1970 causou uma reorientação das políticas de preservação do 

patrimônio urbano. Nesse período são firmados o Compromisso de Brasília e o 

Compromisso de Salvador, frutos dos dois encontros de governadores realizados em 

1970 e 1971. Esses documentos configuram uma primeira tentativa de se entrelaçar 

programas de habitação e reabilitação urbana, ao estipular que o BNH, e outras linhas 

de financiamento de habitação, deveriam custear as obras em edifícios tombados, porém 

priorizando a adequação destes para usos de suporte ao turismo. Nesse contexto foi 

criado o PCH, em 1973, o primeiro programa federal a investir recursos na recuperação 

das áreas urbanas históricas, que se destinavam, basicamente, à viabilização de obras de 

restauração e infraestrutura turística, onde o critério de seleção das cidades e obras 

considerava, além do risco de arruinamento dos bens, o potencial turístico e a 

possibilidade de imediatismo das ações. 

Apesar no foco econômico, existia nesse momento um debate quanto a 

necessidade da retomada do uso habitacional nos centros históricos, como forma de 

garantir o uso continuo das edificações e a vitalidade dos centros históricos, garantindo 

seu desenvolvimento sustentável. Nas duas primeiras fases do PCH, essa intenção não 

saiu do discurso. Até 1976 90% das ações realizadas se voltavam para o uso público e 
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turístico, sem nenhum registro de ações voltadas para melhoria da habitação. Só na 

década de 1980 os habitantes passaram a ser vistos como prioridade pelos programas de 

preservação, mesmo que sob uma perspectiva de melhoria da imagem das áreas 

históricas pela inserção e manutenção dos moradores. A terceira fase do PCH, 

implementada em 1982 como PRNH, teve como princípio a preservação das áreas 

urbanas históricas de forma integrada, estimulando suas condições socioeconômicas e 

culturais, como forma de conter o êxodo populacional.  

Ao ser implantado na forma de um projeto piloto em Olinda, o PRNH demonstrou 

de fato uma mudança de postura em relação à atuação anterior do PCH. O programa 

contou com recursos do BNH para viabilizar as ações de infraestrutura urbana, 

conservação e restauração dos imóveis, e a criação de projetos de recuperação dos 

edifícios históricos para diminuição do déficit habitacional, mantendo a mesma 

organização administrativa do PCH. Apesar da extinção do BNH em 1985 ter 

dificultado o processo, a grande adesão da população demonstrou a importância da 

participação da comunidade no processo de escolha das ações, que nesse caso priorizou 

os fatores de ordem social, econômica e urbana, considerando, inclusive as 

comunidades de menor renda que viviam fora do perímetro de preservação. Essa 

experiência com a utilização de uma metodologia participativa nunca foi levada a diante 

pelo IPHAN, o que parece ter sido motivada por outro erro do PCH. Sua implementação 

foi feita a partir da criação de uma estrutura técnica paralela ao IPHAN, que realizava os 

estudos e a elaboração dos projetos, praticamente sem a participação deste. Apenas na 

terceira fase, o programa foi incorporado ao órgão, já com uma diminuição de recursos, 

o que parece ter causado um desconforto nos técnicos, e não tiveram motivação para 

continuar o projeto de Olinda a nível nacional. 

O PCH não alcançou resultados do ponto de vista da habitação, o que poderia ter 

ocorrido se a atuação conjunta com o BNH tivesse se iniciado junto com o programa em 

1973, tendo em vista que havia sido recomendado desde 1970 no encontro de 

governadores. Por outro lado, uma das consequências do PCH foi o aumento no número 

de tombamentos de áreas urbanas, impulsionados pela possibilidade de exploração 

turística e captação de recursos federais. Apesar de ter inserido o entendimento de que 

as áreas históricas são porções complexas, que não podem ser consideradas sob um 

ponto de vista homogêneo, nem solucionadas a partir de ações pontuais, o aspecto de 
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exploração econômica como foco da salvaguarda perdurou após a extinção do 

programa.  

No final da década de 1980 surgem no Brasil as discussões sobre a relação entre 

cultura, sociedade e espaço urbano. Os centros históricos, que constantemente sofriam 

com o esvaziamento populacional e a perda de vitalidade econômica, passavam a ser 

vistos como espaços singulares. Na década de 1990 se intensifica essa valorização da 

imagem da cidade como produto de consumo, o que aumentou o interesse político na 

recuperação de áreas históricas degradadas, pela inserção de grandes equipamentos, 

visando a exploração turística. Os projetos que surgem nesse momento refleteme ssa 

tendência, a exemplo do Projeto de Revitalização do Porto do Capim, em João Pessoa, 

que apresentava uma série de intervenções pontuais, incluindo a construção de uma 

praça de eventos, às custas da expulsão de famílias de menor renda que não contribuíam 

para a imagem comercial da área. 

Também na década de 1990 os objetivos passam a utilizar, com maior ênfase, a 

palavra sustentabilidade, apresentada com o conceito de ações de salvaguarda que 

gerem resultados a longo prazo, tanto do ponto de vista social quanto econômico, 

garantindo a geração de subsídios para sua manutenção. Durante todo esse período 

foram realizadas ações de restauro e recuperação de edificações históricas, recuperação 

de espaços públicos e implementação de ações para o turismo, mas poucas foram as que 

apresentaram um cunho social, que buscasse a retomada ou inserção do uso 

habitacional. Mesmo com quase todos os centros históricos degradados do país 

possuindo áreas ocupadas por comunidades de menor renda nos vazios urbanos, os 

projetos não apresentavam soluções de bem estar social, pelo contrário, as ações de 

expulsão se repetiram em várias cidades, a exemplo de Salvador durante as seis 

primeiras etapas do Projeto Pelourinho, sem considerar a relação dos moradores com a 

área, ou se existia um vínculo de habitat. Mesmo projetos que previam o auxílio a 

população, como o Projeto de Requalificação do Bairro do Recife, ao mesmo tempo em 

que apontavam a necessidade de se priorizar a melhoria de condições para os moradores 

da Comunidade do Pilar, renegavam essa ação a última instância, tendo sido 

implementada mais de uma década depois do previsto. 

Vale ressaltar que os dois programas habitacionais criados na década de 1990, o 

Pró-Moradia e o Habitar-Brasil, tinham como premissa conceder financiamento com 
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objetivo de melhorar as áreas habitacionais degradadas, e habitadas por populações de 

menor renda, sem exigir contrapartida dos moradores, ou seja, apresentavam 

características de atuação que poderiam ser aplicadas em áreas históricas. O problema, 

nesse caso, foi a escassez no volume dos recursos, pois mesmo com os programas se 

voltando para habitações existentes, não há registro da aplicação dos recursos em áreas 

históricas, ou solicitação nesse sentido por parte dos órgãos de preservação. Apesar do 

foco se manter na melhoria da qualidade de vida dos moradores, esses programas não 

preconizavam ações voltadas para garantir a habitabilidade, como investimentos em 

infraestrutura, mostrando que, na verdade, o foco ainda recaia mais no aspecto 

quantitativo, de atender o maior número de pessoas.  

Alguns projetos mencionavam a manutenção da população de menor renda, 

embora só a partir dos anos 2000 essa preocupação comece a ser efetivada, mas ao 

mesmo tempo em que essas ações são apresentadas como as mais urgente, são 

comumente renegadas à última instância de atuação, sendo as mais demoradas de se 

concluir. É possível que esse fato ocorra por uma questão de prioridade dos órgãos de 

gestão e financiamento dos projetos, que veem na recuperação econômica rápida uma 

forma de reaver os recursos investidos. Embora já tenham sido criados, no Brasil, uma 

quantidade razoável de programas de financiamento para a habitação, estes nem sempre 

podem ser aplicados em áreas históricas, devido às exigências para a aprovação dos 

projetos, tanto do ponto de vista dos requisitos para liberação do financiamento 

habitacional quanto da preservação das características do casario histórico. Outro ponto 

que pode ser levantado como uma dificuldade para implementação da habitação social é 

o caráter dos investimentos. Para faixas de rendas mais altas este pode ser recuperado, 

mesmo que a longo prazo, já que os mutuários pagam pelo imóvel. Para a habitação 

social todo, ou parte do investimento, pode ocorrer a fundo perdido, pois mesmo 

quando há alguma contrapartida dos moradores, os valores são abaixo do mercado 

imobiliário. Já do ponto de vista social o lucro é enorme, sobretudo quando são 

respeitadas as condições de habitabilidade para a população carente, com ações 

complementares de geração de emprego e renda, que também garantirá a recuperação 

econômica da área.  

O primeiro programa a considerar questão dos centros históricos em suas 

estratégias de atuação foi o PAR, criado em 1999, com a premissa de reocupação dessas 

áreas e diminuição da segregação espacial. Em atuação conjunta com o PRSH, pretendia 
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inserir unidades habitacionais em áreas de vazios urbanos, sobretudo edifícios antigos 

abandonados e em avançado estado de degradação. Seguindo o mesmo objetivo, 

também foi implementado o programa URBIS, que apresentava uma ideia de 

sustentabilidade que agrupava todos os aspectos da reabilitação urbana na formação de 

políticas públicas de democratização do espaço. Apesar do caráter audacioso, por 

considerar a função social dos centros históricos, e da disponibilidade de recursos, o 

URBIS foi inviabilizado, principalmente, pela pressão política exercida pelos gestores 

locais, que exigiam rapidez na realização das ações. As questões políticas sempre 

configuram um problema na continuidade das ações urbanas, seja do ponto de vista 

habitacional ou de reabilitação. As trocas de gestores são causas comuns da interrupção 

dos projetos, devido à falta de interesse com a agenda do governo anterior, fazendo com 

que investimentos sejam perdidos e a população prejudicada. 

Já o Programa Monumenta, implementado no mesmo período, trazia um discurso 

voltado para a sustentabilidade através da produção de recursos e da participação 

popular, apresentando erros já cometidos no PCH. Na sua primeira fase as diretrizes se 

focavam na exploração turísticas e atividades correlacionadas como meio de alcançar 

essa sustentabilidade, sem considerar ações voltadas para os moradores. Outro aspecto 

repetido foi a criação, novamente, de uma estrutura executora paralela ao corpo técnico 

do IPHAN, ao invés de promover o fortalecimento institucional dos órgãos de 

preservação existentes, o que gerou dificuldades na execução das ações, pela falta de 

estrutura local adequada. Apesar de atuarem em paralelo em algumas cidades, não 

houve qualquer relação entre o Monumenta e o PRSH, o que poderia ter facilitado o 

financiamento para continuação dos projetos, e talvez a formação de uma efetiva 

política nacional de reabilitação urbana. Aparentemente, as limitações identificadas no 

Monumenta contribuíam para a criação de projeto paralelos com um foco maior na 

habitação em áreas históricas, como o PRSH, o URBIS, e já na segunda fase, o 

PRAUC. Este último foi criado no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS), e pretendia reverter o processo de esvaziamento e degradação 

das áreas centrais estimulando a utilização de imóveis da união e vazios urbanos para 

fins sociais, através da aplicação do Estatuto das Cidades, o que o fez ser inviabilizado 

por falta de interesse político. Ainda durante a segunda fase do Monumenta, também foi 

criado o PlanHab, estruturado como uma estratégia de longo prazo para minimizar o 
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déficit habitacional, pela implementação de projetos de HIS, inclusive nos centros 

históricos através da recuperação de imóveis antigos para fins de habitação.  

A falta de planejamento na criação do Monumenta, com um foco limitado 

baseado em um conceito econômico de sustentabilidade e fundamentado em programas 

anteriores, fez com que os problemas urbanos deixados de lado, sobretudo os voltados 

para promoção da habitação, tivessem que ser resolvidos com a criação de outros 

programas. A forma como todos eles são implementados, pontual e independente, deixa 

claro que não existia nesse período uma política efetiva de reabilitação urbana, pois 

mesmo quando atuavam na mesma cidade, não havia qualquer planejamento de 

participação e continuação das ações. Em um segundo momento, em 2003, após uma 

revisão em suas diretrizes, o Monumenta apresenta o subprograma de Financiamento 

para Recuperação de Imóveis Privados, implementado junto com a CEF, parceria que 

poderia ter ocorrido com o PRSH anos antes e viabilizado projetos de habitação. Ao 

menos o Financiamento para Recuperação de Imóveis Privados alcançou resultados 

positivos, que fizeram com que o programa continuasse. O Monumenta viabilizou ações 

importantes, como a sétima etapa do Projeto Pelourinho, realizando ações de restauro e 

recuperação de espaços públicos, mas as ações de cunho social e voltadas para a 

habitação não apareciam nas metas financiadas pelo programa. 

Outra falha que pode ser observada nos projetos de reabilitação brasileiros é 

a falta, ou não utilização, de mecanismos legais, que deveriam ser pensados junto 

com a criação dos programas. Mesmo ações pontuais de restauração, sobretudo 

de espaços públicos, podem causar uma valorização da área onde são aplicadas, 

fazendo com que haja uma resistência maior dos proprietários na aplicação 

posterior de instrumentos de regularização, a exemplo dos recomendados pelo 

Estatuto das Cidades. Se essas medidas ocorressem antes de iniciado o processo, 

como uma das ações de recuperação da área degradada, a resistência dos 

proprietários poderia ser menor, e até garantir o apoio da opinião pública.  

Em 2008 foi elaborado o Manual de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais que 

ressaltava, mais uma vez, a importância de se alinhar ações visando a diminuição do 

déficit habitacional e a salvaguarda do estoque construído das áreas antigas, com uma 

atuação interministerial, dos gestores locais e da população no processo de reabilitação. 

Nesse período também foi implementado o PAC das Cidades Históricas, buscando a 
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recuperação e o desenvolvimento econômico, social e cultural dos centros histórico, 

inclusive pela promoção de habitação, e o PMCMV que direcionava investimentos para 

financiamento de moradia. Por ser um programa interministerial a expectativa era que o 

PAC-CH propiciasse a articulação das ações de preservação do patrimônio com as 

políticas públicas urbanas e sociais, porém, por manter algumas diretrizes do 

Monumenta, acabou absorvendo grande parte e suas ações. Mesmo tendo suas 

estratégias aprimoradas para uma segunda fase, contando com a criação de uma linha de 

crédito exclusiva para os sítios históricos e um volume maior de recursos, a atuação do 

PAC-CH continuou a se focar na melhoria da imagem dessas áreas visando a captação 

econômica. Isso fica claro considerando que os critérios de escolha das cidades 

atendidas seriam a existência do título de Patrimônio Mundial da UNESCO, e a 

necessidade de urgência na salvaguarda dos bens de valor histórico. As mais de 400 

ações aprovadas nesse período foram restaurações de edifícios e espaços públicos, 

nenhuma voltada para a melhoria social das áreas. Assim como o PCH e o Monumenta, 

o PAC-CH também formou um novo corpo de técnicos de gestores e agentes, que 

funcionava em paralelo à estrutura do IPHAN, atuando na formação de redes 

colaborativas para elaboração dos planos de ação. Essa medida, repetida em todos os 

grandes projetos de reabilitação no Brasil, tem gerado reações negativas por parte do 

corpo técnico do IPHAN, que se considera à margem das decisões tomadas para os 

centros históricos. 

Há uma semelhança nos princípios que impulsionaram o PCH, o Monumenta e o 

PAC-CH, sobretudo no conceito de sustentabilidade continuada em que se baseiam, 

voltada para a geração de recursos que possam garantir a manutenção dos bens, e não 

para a garantia de uma vitalidade econômica e social que possa garantir o uso da área 

após o fim dos projetos. Ainda falta muito para se alcançar essa sustentabilidade, pois, 

além da repetição de erros cometidos anteriormente, os programas se fecham sobre os 

mesmos objetivos, sem garantir, na maioria das cidades, a suposta participação da 

população nas decisões sobre as ações, e demonstrando uma grande fragilidade ao tratar 

os problemas urbanos das áreas históricas de forma ampla, indo além da recuperação 

pontual de áreas e edifícios de valor histórico, sobretudo dos problemas sociais. O PAC-

CH, cujo caráter interministerial poderia ter alcançado objetivos mais amplos, na 

maioria das cidades se configurou como um conjunto de centenas de ações listadas em 

um plano, onde poucas foram concretizadas.  
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Há exceções em que a habitação foi priorizada, como mostrado aqui na sétima 

etapa do Projeto Pelourinho, cuja recuperação dos imóveis degradados para inserção de 

moradia se voltava para uma população de renda média, e após ações de resistência dos 

moradores de menor renda, foram inseridas habitações de interesse social em parte das 

quadras, demonstrando a importância de se dar voz a população. Outro exemplo é o 

projeto de requalificação da Comunidade do Pilar em Recife, previsto como prioridade 

desde o final da década de 1980 e sempre renegado a segundo plano, pois os recursos 

eram preferivelmente aplicados nas etapas que pudessem gerar um retorno econômico. 

A população do Pilar passou anos vivendo em condições de risco, e mesmo com a 

retomada do projeto pelo PAC e a disponibilidade de recursos, a lentidão nas ações e as 

constantes paralizações fazem com que, até os dias de hoje, poucas unidades 

habitacionais tenham sido entregues, e o projeto se encontre longe de ser finalizado, ao 

passo que as restaurações na mesma área foram realizadas em tempo hábil e sem 

impedimentos. Considerando que este projeto prevê a construção de unidades em 

terrenos vazios, a quadra ocupada pela favela, e não a adaptação do casario antigo, 

entende-se que deveriam existir menos impasses.  

No caso da adaptação de casarios os projetos de HIS muitas vezes são barrados 

devido às exigências para concessão do financiamento, como área e condições de 

acessibilidade e salubridade, ou pelos órgão de preservação patrimonial, pela exigência 

de se preservar algumas características dos bens. Mas no caso de edificações 

construídas do zero, como tantos conjuntos implantados nas áreas periféricas, às vezes 

em tempo recorde, a demora de mais de uma década em se garantir condições de 

habitabilidade para essa população soa um tanto absurda, até por ser uma ação herdada 

de programas anteriores e com estudos de viabilidade já realizados, e desrespeitosa com 

esses moradores que já fizeram do lugar seu habitat. Os dois casos foram possíveis 

através de financiamento do PMCMV, que por possuir faixas de renda distintas, a partir 

de zero salários mínimos, facilitou o financiamento com juros mais baixos nos casos 

dos imóveis voltados para a população de renda média, tornando atrativa a ideia de 

morar no centro em imóveis de baixo custo, e a implementação de unidades de HIS 

contando com uma contrapartida menor das prefeituras, fazendo com que mais unidades 

pudessem ser construídas. A questão da localização das unidades ainda se apresenta 

como um problema, pois comumente as de HIS são inseridas nas quadras com menor 

visibilidade dentre as rotas turísticas traçadas nos centros históricos. Esse deslocamento 
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da população pode ser válido, como forma de agilizar o processo e a aprovação dos 

projetos, se não causar prejuízos aos moradores, mantendo-os dentro dos limites de sua 

área de habitat, onde podem continuar suas relações econômicas e sociais, e sem alterar 

seu modo de vida. O problema é quando a mudança não só interferem nas relações do 

indivíduo com o espaço, como também estimulam a segregação espacial.  

No caso de João Pessoa as ações implementadas de forma pontual, desde a década 

de 1990, ao mesmo tempo em que ajudaram a reverter a situação de degradação de 

alguns bens e áreas históricas, também ajudaram a aumentar a marginalização de outras 

áreas, que não receberam a mesma atenção. O foco da escolha das ações sempre recaiu 

sobre a recuperação econômica da área, pelo incremento do turismo histórico-cultural e 

eco turismo, cujo foco de exploração recaia principalmente na área do Porto do Capim, 

ás margens do rio Sanhauá, sob pretexto de recuperação do vínculo rio-cidade.  

O PCH e o Monumenta não chegaram a ser implantados em João Pessoa. Houve a 

atuação do PRSH, que pretendia recuperar os edifícios degradados para implantação de 

unidades habitacionais e usos mistos, buscando garantir a habitabilidade da área e 

sempre destacando a necessidade de mescla social, para se alcançar a sustentabilidade 

das ações. Na prática os estudos desenvolvidos não se voltavam para HIS, tendo como 

foco a atração de uma população de renda média, mas embora alguns projetos tenham 

sido elaborados, a falta de vontade política, e um maior interesse nas ações voltadas 

para o turismo, fez com que não fosse levado a diante. Aliás, as poucas ações pensadas 

com foco em habitação para o centro histórico de João Pessoa dificilmente foram sequer 

iniciadas. O projeto Moradouro, criado em 2006, é outro exemplo de fracasso nesse 

sentido. Ele previa a inserção de 35 unidades HIS em sete casarões do bairro do 

Varadouro, e mesmo tendo o financiamento viabilizado pela CEF, através do PAR e os 

projetos aprovados pelos órgãos de preservação do patrimônio, não foi executado, 

devido à falta de empresas interessadas em realizar as obras. O motivo do desinteresse 

das empresas parece recair sobre as características de HIS do projeto, que gerou um 

projeto mais complexo, com baixo valor de execução e uma menor perspectiva de lucro. 

Ao ser retomado em 2013, o projeto havia sido reconfigurado, com unidades 

habitacionais voltadas para uma população de renda média, financiadas pelo PMCMV, 

onde o processo licitatório ocorreu sem problemas, sendo as obras iniciadas em 2017. O 

motivo para a mudança de postura, apresentado pela prefeitura, se voltava para questões 

de custo e financiamento das unidades, que não se adequavam às exigências do 
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PMCMV. Porém, a localização da quadra se encontrava entre a Praça Anthenor 

Navarro, um dos espaços mais valorizados do centro histórico por ter sido um dos 

primeiros restaurados na cidade, configurando como cartão postal da área, e o Porto do 

Capim, local onde a prefeitura desenvolveu o projeto de uma praça de eventos voltada 

ao turismo e lazer. Assim, como a restauração dos casarões geraria a sua valorização 

imobiliária, e como seria necessária a valorização da imagem dessa área da cidade, que 

seria reconfigurada com o novo projeto, não parece atrativa a ideia de se inserir HIS 

nesse contexto, pois contar com moradores de renda média, com características 

socioeconômicas e culturais diferenciadas, poderia assegurar a vitalidade econômica e o 

consumo dos novos espaços. 

As ações voltadas para reinserção do uso habitacional nas áreas abandonadas 

foram previstas em todos os planos e projetos elaborados para reabilitação do centro 

histórico de João Pessoa, e sempre foram consideradas ações estruturantes do processo, 

mas sempre renegadas a última instância de execução em relação às ações de 

restauração dos monumentos tombados e da recuperação dos espaços boêmios da 

cidade, o que demonstra a repetição de erros cometidos em projetos anteriores, 

considerando que a valorização econômica causada pelas recuperação de espaços para o 

turismo pode dificultar a inserção de ações de cunho social. Enquanto a priorização 

inversa parece fazer mais sentido, pois com a melhoria de vida da população sendo 

priorizada, com ações voltadas para a habitação e melhoria da infraestrutura, essas 

agiriam diretamente na melhoria da imagem de marginalização do centro histórico, pela 

presença de moradores e usos voltados para garantir a habitabilidade, o que facilitaria a 

captação de investimento para salvaguarda dos bens e, inclusive, para implementação 

do turismo, tendo em vista que a existência de comunidades estruturadas preconizam 

um aumento da segurança.  

Mesmo havendo um consenso sobre a importâncias dos moradores para garantir a 

dinâmica cotidiana das áreas históricas, é a visão econômica dos projetos que prevalece 

até os dias atuais. A atuação do PAC-CH em João Pessoa absorveu diversas ações que 

haviam sido previstas desde a década de 1990 para o centro histórico, e nunca haviam 

sido realizadas, desenvolvidas de acordo com os principais problemas identificados na 

época, sem considerar os novos problemas existentes, e novamente muitas foram 

propostas e poucas realizadas. Os principais problemas apontados se focavam na 

desvalorização e deterioração da área, além do abandono habitacional, mas as soluções 
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apontadas se voltavam muito mais para a captação econômica de investidores privados e 

o turismo. O centro histórico de João Pessoa é considerado uma área marginalizada por 

parte da população local, onde predomina o comércio barato. Os espaços que 

conseguem manter um convívio social são aqueles que passaram por restaurações 

pontuais, mas como estes não mantém uma continuidade entre si, se tornam espaços de 

exceção em meio a um centro caótico e degradado. Um dos pontos que poderiam 

facilitar o aproveitamento da área seria a aplicação dos mecanismos presentes no 

Estatuto das Cidades, a exemplo do IPTU progressivo, mas nunca houve interesse da 

prefeitura nesse sentido, devido aos interesses políticos locais, demonstrando um foco 

propagandista nas ações implementadas, cuja continuidade também segue o tempo 

político das eleições municipais. 

O foco da vontade política da gestão atual tem recaído sobre o Projeto de 

Requalificação do Porto do Capim, que demonstra um caráter higienista ao propor a 

remoção da população de menor renda residente na área, para criação de um parque 

ecológico e inserção de uma praça de lazer e eventos, voltada para a retomada do uso 

turístico. As ações pensadas para o Porto do Capim tem gerado uma série de críticas 

advindas de associações de moradores, grupos socioculturais locais, universidades, e até 

de técnicos do próprio IPHAN. Pois este considera a existência da população residente, 

mas não respeita o aspecto de habitat da área, e as relações culturais existentes, 

propondo sua relocação para conjuntos verticais, situados em terrenos periféricos do 

bairro do Varadouro, longe das áreas de interesse econômico, afetando as relações de 

convivência social, econômica e espacial com o lugar. Foram realizadas propostas 

alternativas, com a participação da população, que previam a coexistência tanto de 

equipamentos de contemplação, voltados a atrair visitantes, quanto a manutenção de 

parte das moradias, mantendo as famílias mais antigas no local, que colaborariam para a 

recuperação econômica da área, de forma sustentável. Após ações de resistência por 

parte das associações de moradores, a exemplo do que ocorreu em Salvador, 

recentemente a prefeitura recuou a ideia de remover toda a população, o que não foi 

aceito pelo IPHAN local, que, seguindo uma visão museal e estática de patrimônio de se 

retomar características passadas, vê na permanência dos moradores um entrave para a 

retomada da paisagem “original” do Porto do Capim, desconsiderando que essa 

paisagem se modificou após décadas de ocupação, e que esta não pode ser entendida 

apenas do ponto de vista estático, pois os moradores configuram seu aspecto dinâmico. 



212 
 

Os projetos de reabilitação criados para o centro histórico de João Pessoa 

demonstram a falta de uma política patrimonial eficiente, pois os programas se 

sobrepõem sem nunca se efetivarem completamente, e as ações propostas se repetem de 

forma cíclica, sendo a maioria nunca efetivada. Assim como ocorreu em outras cidades, 

a participação popular é mínima ou inexistente, o que dificulta uma maior adesão da 

população nos programas, principalmente os de financiamento, e o apoio da opinião 

pública, imprescindível para que haja uma real apreensão dos espaços após sua 

recuperação. A falta de interesse político no processo é outra dificuldade observada na 

realização das ações estruturantes para a reabilitação urbana do centro, o que agrava a 

decadência da área, inclusive daquelas já recuperadas em gestões anteriores.  

Esses problemas parecem advir da falta de utilização do suporte normativo 

existente, que possa garantir o início e fim dos projetos, assim como a função social das 

áreas históricas, que devem ser pensados antes da implementação das ações, antes da 

valorização imobiliária empreendida pelos projetos. Também se mostra necessário a 

normatização das ações conjuntas entre os diversos programas voltados para as 

melhorias urbanas, pois a atuação pontual empreendida atualmente faz com que haja 

uma sobreposição de objetivos e interesses, além do desperdício de recursos, pela 

criação de diversos projetos paralelos que poderiam ser implementados de forma 

conjunta.  

A participação popular parece ser o ponto mais delicado dos programas 

implementados no Brasil, pois, apesar de ser sempre preconizada como uma das 

principais estratégias para se alcançar resultados sustentáveis, sobretudo quando se trata 

de moradores, nem sempre é efetivada de forma correta, com a consulta destes sobre as 

ações e apresentação das etapas do processo. Embora o projeto piloto em Olinda seja 

tido até hoje como um exemplo de sucesso, por ter conseguido a adesão e participação 

dos moradores, suas diretrizes não foram repetidas por outros projetos, que mesmo 

apontando ações voltadas para a habitabilidade, continuam a priorizar as de cunho 

econômico e de exploração turística, sem considerar que as pessoas que vivem 

cotidianamente o centro conhecem seus problemas, suas potencialidades, e refletem a 

realidade do lugar, e a desconsideração destas apenas prolonga o processo de 

degradação das áreas históricas. 
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Esta tese demonstra, a partir de toda a reflexão e análise empreendida, que na 

realidade das práticas preservacionistas brasileiras ainda existe uma distância entre a 

reabilitação das áreas históricas e a desejada valorização do uso habitacional, sobretudo 

no que tange a manutenção das camadas tradicionais de residentes, e mais ainda quando 

estas de configuram como população de menor renda, pois embora sejam criados 

diversos programas e fundos de financiamento, poucos foram os casos de integração 

entre as ações, o que dificulta o alcance de soluções efetivamente sustentáveis. 
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ANEXO A 

 

PREFEITURA DO RECIFE 

DIRETORIA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL /SECULT 

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB 

2011 

 

MEMORIAL DO PROJETO HABITACIONAL COMUNIDADE DO PILAR 

Construindo fora de Portas 

 

AUTOR: LOURDINHA NÓBREGA 

 

1. Projetando Fora de Portas 

 

O projeto do conjunto habitacional do Pilar propõe a ocupação de um polígono de 26.234,23 m² de 

superfície localizado no setor norte do Bairro do Recife, onde se localiza a Comunidade do Pilar, outrora 

chamada Favela do Rato1.  

 

O objetivo maior desta ação de ocupação da área, hoje degradada, é promover a reintegração das áreas 

públicas e privadas do Pilar, notadamente a Igreja do Pilar, entendendo-se que qualquer ação renovadora 

passa por ação disciplinadora da ocupação informal hoje existente no local e em crescente expansão. 

Assim, torna-se essencial a desobstrução dos espaços públicos e o seu tratamento adequado, a ocupação 

planejada das áreas privadas e a consequente oferta de moradia e espaço de atividades econômicas para os 

atuais moradores e usuários, e a reintegração funcional da Igreja do Pilar às atividades sócio culturais da 

comunidade. 

 

A proposta de ocupação afeta as quadras 45, 46, 55, 40 e 60 e parte da quadra 25, delimitadas pelas ruas 

do Brum, do Ocidente, Edgar Werneck, Bernardo Vieira de Melo, e de São Jorge, e teve as seguintes 

diretrizes norteadoras: 

 

a. contemplar os atuais moradores, oferecendo-lhes melhores condições de habitabilidade no interior de 

uma área histórica; 

b. ampliar o potencial de usos de uma área histórica, promovendo, ao mesmo tempo, a fixação de uma 

população de baixa renda, usuária, provedora de serviços e residente no local; 

c. buscar a preservação de bens culturais e a provisão de habitação, situação pouco contemplada no 

contexto brasileiro. 

 

1.1. Breve histórico da área 

 

Até o início do século XX o Bairro do Recife apresentava-se configurado geograficamente como uma 

urbanização localizada na extremidade sul do istmo de Olinda, condição que atravessara durante todo o 

período colonial, quer durante os primórdios da presença portuguesa, ou durante o período holandês 

(1630-1654) e novamente português, quando da expulsão dos holandeses. 

 

Durante o período holandês, o vilarejo apresentava-se com três acessos denominados pelos invasores de: 

“porta da terra” ou landpoort – acesso àqueles que vinham de Olinda, “porta do mar” ou waterpoort – 

acesso para aqueles que no Recife aportavam, e a “porta da balsa” ou pontpoort – ligação do Recife ao 

continente (fig. 01). 

 

A área objeto da presente reurbanização era então integrante do âmbito denominado “fora de portas”, e 

situava-se na área externa à urbanização existente, por onde circulavam os viajantes e visitantes do Recife 

e Olinda, sobre um caminho que precedeu a atual rua de São Jorge (fig. 02). A denominação deste 

percurso, provavelmente, se deu devido à presença de uma antiga fortificação existente na área, conhecida 

como Forte de São Jorge. 

 

                                                 
1O nome Favela do Rato deu-se devido à alta concentração desses roedores na região, atraídos pelo trigo fácil e farto 

das proximidades do Moinho Recife. A quantidade de ratos não diminuiu, mas, por solicitação dos moradores que 

achavam a alcunha depreciativa, a Prefeitura da Cidade do Recife deu nova denominação à área: Comunidade Nossa 

Senhora do Pilar. 



PORTA DA TERRA

PORTA DO MAR

PORTA DA BALSA

FORA DE PORTAS

FORTALEZA

DE SÃO JORGE

FORTE DO BRUM

OCEANO ATLÂNTICO

O Forte de São Jorge (1500/1600) se fez ruína após a invasão flamenga e foi considerado um símbolo de 

resistência aos invasores. Sobre suas ruínas foi construída a Capela de Nossa Senhora do Pilar (1680-

1683), em terras doadas pelo governador Aires de Souza Castro ao Capitão-Mor João do Rego Barros. A 

capela foi construída com a utilização de pedras do antigo forte e foi a partir da sua construção que se deu 

a povoação da área “fora de portas” e em sua homenagem se deve a atual denominação da área. 

 

A antiga capela, hoje Igreja do Pilar, é monumento tombado pelo IPHAN (Processo Nº 761-T, inscrição 

no 385, do livro histórico, f1 62, datada de 25/08/1965 e inscrição no 483, do livro Belas Artes, f1 88, 

datada de 25/08/1965) e sofreu inúmeras reformas, onde a maior delas ocorreu no período 1898-1906 

promovida pelo Padre João Augusto do Nascimento Pereira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01. Localização das “portas da terra, da balsa e do mar” e da área denominada “fora de portas”. Mapa 

referencial segundo José Luis da Mota Menezes no Atlas Histórico Geográfico, mapa base de 1648. 

Porta da Terra

Capela do PilarRua de São Jorge

Oceano Atântico

Figura 02. Configuração da área fora de portas em 1766. Mapa referencial segundo José Luis da Mota Menezes no 
Atlas Histórico Geográfico, mapa base de 1648. 

  
A Igreja do Pilar é caracterizada por possuir fachada em estilo neoclássico, enquadrada por cunhais e 

cornija reta. Sobre a cornija, frontão triangular com óculo redondo no tímpano, pináculo e cruz. Na 

fachada lateral direita, no plano posterior encontra-se a torre sineira, coroada por bulbo, sobre 

cornijamento reto. A Igreja apresenta um aspecto notável em relação às demais igrejas do Centro 

Histórico do Recife, pela sua implantação isolada no pátio. 

 

O cornijamento da Igreja do Pilar tem o gabarito de 7,40m (sete metros e quarenta centímetros), e o 

volume mais alto da fachada posterior mede 10,70m de altura (dez metros e setenta centímetros). 

 

A quadra voltada para a lateral esquerda da Igreja do Pilar abriga a Fábrica Pilar que interrompe e altera a 

marcação das quadras primitivas. Trata-se de um exemplar da arquitetura protomodernista, com 

modulação marcada por colunas e aberturas regulares entre as mesmas. A Fábrica também é caracterizada 

por fachadas revestidas em pó de pedra e ter um gabarito que varia entre 12,00m (doze metros) e 21, 00m 

(vinte e um metros). A Fábrica não tem proteção legal de preservação. 



 

1.2. A ocupação da Comunidade do Pilar – antiga Favela do Rato 

 

O processo de ocupação da área atualmente denominada Comunidade do Pilar, mas, também conhecida 

como “Favela do Rato” se deu a partir dos fatos que são apresentados a seguir, cronologicamente: 

 

a - em 1975, o Porto do Recife desapropriou os sobrados edificados em seis quadras na área 

compreendida entre o Moinho Recife, a Fábrica Pilar e as ruas de São Jorge e do Brum. A justificativa 

para esta desapropriação foi a expansão da área de retroporto. 

 

b - com a desapropriação, é desalojada a população da área, que era predominantemente residencial até 

então. Cobertas dos imóveis foram demolidas e ocorreu um processo paulatino de deterioração física e 

funcional e arruinamento da área, que também atingiu a Igreja do Pilar. 

 

c – de 1975 a 1987 – após a deterioração e ruína de algumas fachadas dos imóveis desapropriados, o 

Porto do Recife ergue um muro de dois metros de altura no paramento das quadras. A partir do muro 

construído iniciou-se uma ocupação informal nas calçadas dos perímetros das quadras, dando lugar à 

comunidade da Favela do Rato, denominação que fazia referência à presença desses roedores na área. 

 

d – durante algum tempo a Igreja do Pilar é “adotada” pela Fábrica Pilar que a mantém fisicamente, 

embora sem atividade. 

 

e – em 1987, foi lançado o Plano de Reabilitação do Bairro do Recife (PRBR), plano este inserido no 

Programa de Revitalização do Centro do Recife, onde teve início o levantamento e reconhecimento dos 

imóveis no Bairro do Recife. O plano dividiu o bairro em três setores, os quais, por sua vez, foram 

subdivididos em pólos: Pólo Alfândega/Madre de Deus, Pólo Bom Jesus e Arrecifes, Pólo Capibaribe e 

Pólo Pilar. Destaca-se, portanto, na proposta para o Pólo Pilar, a relocação das construções da favela e 

uma intervenção estimulando a instalação de atividades de serviços de apoio ao Porto e a outros negócios. 

Não se deixava claro se as intervenções propostas pelo Plano e, posteriormente regulamentadas pela lei 

16.290/97, garantiriam a permanência dos moradores do Pilar, conforme está descrito na citação abaixo, 

retirada do referido plano. 

 
A proposta de utilização de cinco quadras do Pilar, para um centro de atividades do Porto, exige uma 

reconstrução deste espaço. Pretende-se que as quadras sejam reconstruídas por etapas. As atividades de 

comércio, serviço e habitação a serem instaladas nesta área forneceram serviços de apoio ao Porto e 
outros negócios. O projeto de reforma e reconstrução vêm na direção de recuperar uma área física e 

socialmente degradada, visando aumentar a eficiência econômica do espaço físico do bairro. Esta 

reconstrução será definida através de um plano de ocupação (plano de massas) a ser elaborado pela 

prefeitura do Recife. O sucesso desse projeto estará na dependência da relocação da Favela do Rato. 
(ZANCHETI et al., 1992:47 ) 

 

f – no primeiro levantamento da Favela do Rato foram cadastradas 78 barracas (22 de uso residencial, 29 

de uso comercial, 21 de uso misto e 6 fechados) e 330 habitantes. 

 

g – em 1995, na trilha do sucesso da reabilitação de parte do Bairro do Recife (Pólo Bom Jesus), a 

ocupação, que antes restringia-se às calçadas, estende-se para o interior dos lotes desocupados, com 

barracas e/ou áreas de quintal, a partir de aberturas no muro erguido anteriormente pelo Porto. 

 

 h – em seguida, um levantamento realizado pela Secretaria de Educação Municipal apontou um 

significativo crescimento populacional e uma expansão da ocupação informal. Na área foram 

identificadas 268 barracas (197 de uso residencial, 34 de uso comercial e 37 de uso misto) e 699 

habitantes. 

 

i – em 1997, um levantamento elaborado pela URB – Recife registrou um processo de expansão da 

Favela do Rato, agora denominada Comunidade do Pilar. Na área foram identificadas 370 barracas (284 

residenciais, 33 comerciais, 35 mistos e 6 com outros usos) e 961 habitantes. Nesse ano, a Secretaria de 

Educação Municipal implantou uma escola direcionada à população da Comunidade do Pilar. 

 

j – em 1998, a URB – Recife, através da Diretoria de Projetos Urbanos, elaborou um projeto 

arquitetônico, não construído, para as quadras 45 e 55 com o objetivo de abrigar parte da população da 

Comunidade do Pilar. Nesta época a deterioração da área já era bastante acentuada, poucas fachadas dos 



imóveis desapropriados sobreviveram ao desafio do tempo. Em decorrência do processo de degradação da 

área de entorno, a Igreja do Pilar mantinha-se permanentemente fechada, sem qualquer uso e com suas 

fachadas deterioradas. 

 

k – as áreas públicas, assim como as privadas, encontravam-se nesta época também em avançado estado 

de desgaste. A Comunidade do Pilar é caracterizada por apresentar péssimas condições de vida; há alta 

incidência de ratos e escorpiões, e incêndios decorrentes de ligações clandestinas de energia. Um dos 

incêndios, registrado no mesmo ano, atingiu a fachada lateral da Igreja do Pilar e danificou sua pintura, 

comprometendo, mais ainda, a sua integridade física. 

 

1.3. Situação atual da área 

 

Na área objeto do projeto de reurbanização destacam-se a ocupação da Comunidade do Pilar, a Igreja do 

Pilar, os silos de armazenagem e a Fábrica Pilar. 

 

A deterioração da área é bastante acentuada e poucas fachadas dos imóveis desapropriados sobreviveram 

ao desafio do tempo e das intempéries. A Igreja do Pilar encontra-se permanentemente fechada, com vãos 

de abertura entaipados, em decorrência do processo de degradação da área do entorno e de vandalismos 

freqüentes. 

 

As áreas públicas, assim como as edificações, encontram-se em avançado estado de degradação, pois, a 

população ocupa a periferia das quadras demolidas e as vias, com a construção de pequenas barracas de 

madeira, ou mesmo alvenaria, em precárias condições de habitabilidade. 

 

Segundo os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (elaborado a partir de 2001) a Comunidade do 

pilar se revela como o assentamento humano com os piores indicadores de qualidade de vida do Recife. 

 

2. Recomendações legais para a área 

 

O Plano Específico de Revitalização da Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural – 

09 – Sítio Histórico do Bairro do Recife (Lei Municipal n° 16.290/97) define a área objeto desta 

intervenção (quadras 45, 46, 55, 40, 60 e parte da quadra 25) como Setor de Renovação (Pólo Pilar). 

Considerando-se a situação de descontinuidade e descaracterização do conjunto histórico existente na 

área, o Plano recomenda a valorização dos monumentos e elementos arquitetônicos significativos 

(demarcados no mapa da ZEPH 09), a otimização dos padrões de ocupação e a dinamização dos usos e 

atividades, recomendando, porém, a inserção de elementos contemporâneos na configuração urbanística e 

arquitetônica da área. 

 

Conforme o artigo 12 do referido Plano, a renovação do conjunto urbano dar-se-á através da: 

 

 alteração do padrão atual de ocupação, com incremento construtivo nas áreas vazias ou 

subtilizadas; 

 valorização dos elementos preserváveis, através da sua incorporação aos novos 

empreendimentos; 

 ampliação da oferta de espaços destinados ao convívio público; 

 implementação de condições favoráveis à instalação de usos habitacionais; 

 recuperação ou ampliação da infra-estrutura existente. 

 

Novos padrões morfológicos, estilísticos ou volumétricos, poderão ser introduzidos desde que sejam 

compatíveis com a escala dos monumentos e elementos preserváveis, dos galpões e dos silos de 

armazenagem, com visualização dos monumentos tombados, em perspectiva, que permita sua 

valorização, com visualização do conjunto. Além disso, as novas construções deverão seguir as 

características presentes na morfologia e tipologia do Bairro do Recife e observar os seguintes 

parâmetros: (a) gabarito máximo de 40,00m (quarenta metros); (b) coeficiente de utilização referencial 

igual a 2,4; (c) coeficiente de utilização máxima igual a 3,0 e taxa de solo natural mínima de 20% do 

terreno. 

 

Quanto à modulação dos edifícios, esta foi definida a partir da estrutura formada pelo conjunto de 

edificações da quadra e as aberturas, que reforçam a modulação, tendo como referência as tipologias 



predominantes no Bairro do Recife e os seus elementos compositivos (configurados pelo modelo de 

cidade tradicional: quadras compactas, sobrados e casas térreas, vizinhas e coladas umas às outras). 

 

Além dos parâmetros definidos no Plano Específico de Revitalização da ZEPH-09 (Zona Especial de 

Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Bairro do Recife), qualquer intervenção na área deverá 

ser submetida à análise e aprovação do IPHAN, em função da vizinhança da Igreja do Pilar, protegida em 

nível federal. 

 

3. A proposta de reurbanização 

 

3.1. Proposta urbanística 

 

A ocupação informal da favela desordenou e conseqüentemente modificou o desenho das quadras 

existentes anteriormente a esta ocupação. O projeto busca resgatar o desenho das quadras existentes, a 

partir de mapas pesquisados (Unibase e Atlas Histórico Cartográfico do Recife). Dessa forma foram 

localizadas, no levantamento topográfico existente da área, as quadras propostas (fig. 03). 
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Figura 03: quadras onde será implantado o projeto habitacional do Pilar, em cinza.  
 

3.2. Proposta arquitetônica  

 

O projeto arquitetônico ora apresentado refere-se à ocupação das quadras 45, 46 e 55, com o uso 

exclusivamente habitacional, à ocupação da quadra 60, com os usos de habitação e comércio (em um 

edifício que abrigará a função de mercado público), à ocupação da quadra 40, com os usos de habitação, 

educação e saúde (em dois edifícios que abrigarão a função de escola/creche e posto de saúde da família), 

e à ocupação de parte da quadra 25, com uma praça. 

 

Os estudos apresentados visam atender a demanda social existente, de modo a oferecer habitação para a 

comunidade carente, que na área se encontra residindo, e espaços comercial, educacional e sanitário, para 

aqueles que habitam e prestam serviços na área. 

 

Para atingir o objetivo proposto, foi elaborado um projeto que estabelece o máximo de unidades 

habitacionais possível, sem um comprometimento com uma super ocupação dos edifícios propostos. 

 

Como mencionada anteriormente, a implantação dos novos edifícios nas quadras 45, 46, 55, 40 e 60 e 

parte da 25 segue o modelo da cidade tradicional (quadras compactas abrigam construções implantadas 

no paramento da rua, com suas fachadas voltadas para as vias públicas, sem recuos laterais, construídas 

em terrenos estreitos e com altas empenas laterais), como recomenda a Lei Municipal no 16.290/97, com 

a construção de novas edificações no paramento da via, seguindo o modelo morfológico existente na 



ZEPH 09. As quadras, assim como os edifícios, são inseridas na malha urbana existente, seguindo a 

lógica da cidade tradicional, de ruas estreitas e blocos compactos. 

 

A quadra 45 volta-se para a fachada lateral da Igreja do Pilar. A proposta, fundamentada na legislação 

para este setor, mantém a ocupação da quadra, com a construção no seu paramento. Nesta quadra estão 

localizados três edifícios (ou blocos) para o uso habitacional. Cada edifício possui uma área interna livre 

destinada ao convívio público.  

 

Dois blocos habitacionais da quadra 45, situados na Rua de São Jorge, são vizinhos à Igreja do Pilar. 

Devido a esta proximidade, com o objetivo de valorizar o patrimônio tombado e resgatar os valores 

ambientais da área, estes blocos   possuem apenas dois pavimentos (térreo e primeiro pavimento), com 

gabarito de 7,31m até a cumeeira, valor inferior à altura de 7,40m, referente ao cornijamento da Igreja 

(figs. 04 e 05). 

 

O terceiro edifício, situado na Rua Bernardo Vieira de Melo, construído na parte posterior da quadra em 

relação à Igreja, possui quatro pavimentos (térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimentos). A 

composição volumétrica proposta procura reforçar a Igreja como elemento de destaque do conjunto. 

 
Figura 04: perspectiva blocos habitacionais da quadra 45. 

 
Figura 05: perspectiva dos blocos habitacionais da quadra 45, com dois pavimentos. 

 
Nas quadras 46, 55 e em partes das quadras 40 e 60 também são localizados blocos   habitacionais que 

seguem o modelo de implantação das edificações da quadra 45, ou seja, com edifícios situados no 

paramento da via e área interna de convívio. Em cada quadra situam-se quatro blocos habitacionais de 

quatro pavimentos (térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimentos) (figs. 06 e 07). Na quadra 40, foram 

implantados cinco blocos habitacionais e na 60, apenas dois blocos habitacionais.   



 
Figura 06: perspectiva dos blocos habitacionais da quadra 46. 

 
Figura 07: perspectiva da rua interna, servidão da quadra 55. 

 
A quadra 40 abriga, além dos blocos habitacionais, uma escola municipal de ensino fundamental, com 

projeto realizado pela secretaria de educação municipal, com área de recreação e uma quadra esportiva 

descoberta, uma creche, e um posto de saúde, com pojeto realizado pela URB Recife para atendimentos 

de urgência, assistência dentária e medicina preventiva para as mulheres. Essa quadra caracteriza-se, ao 

norte, por uma grande área vazia, anteriormente ocupada por dois silos do Melaço, e por uma série de 

ruínas de algumas casas térreas e um pequeno sobrado, que serão ocupados pela creche, conforme projeto 

anexo.   

 

A quadra 60 abriga dois blocos habitacionais e um mercado público. Do mesmo modo que a quadra 40, 

essa quadra caracteriza-se pela presença de algumas ruínas que ainda preservam a tipologia das primeiras 

edificações da área, as quais serão inteiramente preservadas. Desse modo, o partido arquitetônico do 

mercado dispõe os boxes no paramento, sem afastamentos e com o telhado escondido por platibandas, 

cujas calhas recolherão as águas das chuvas para uma cisterna.  

 

O número de blocos e unidades habitacionais, a área construída e a área de uso comum, em cada quadra, 

estão discriminados nas tabelas abaixo. 

 

Tabela resumo das edificações com uso habitacional 

Quadra 45 

Total: 50 unidades 

habitacionais 

Bloco A – 

Sobrado Porta 

da Terra  

04 pavimentos  

 

28 unidades habitacionais  

 

Bloco B- 

Sobrado Pilar 

02 pavimentos 14 unidades habitacionais 



Bloco C – 

Sobrado São 

Jorge 

02 pavimentos 08 unidades habitacionais 

Quadra 46 

Total: 128 

unidades 

habitacionais 

Bloco A – 

Sobrado do 

Istmo 

04 pavimentos 32 unidades habitacionais 

Bloco B –  

Sobrado da 

Lingüeta 

04 pavimentos 32 unidades habitacionais 

Bloco C – 

Sobrado da 

Paliçada 

04 pavimentos 32 unidades habitacionais 

Bloco D – 

Sobrado Porta 

do Mar 

04 pavimentos 32 unidades habitacionais 

Quadra 55 

Total: 128 

unidades 

habitacionais 

Bloco A – 

Sobrado da 

Barreta 

04 pavimentos 32 unidades habitacionais 

Bloco B – 

Sobrado do 

Farol da Barra 

04 pavimentos 32 unidades habitacionais 

Bloco C – 

Sobrado Fora 

de Portas 

04 pavimentos 24 unidades habitacionais 

Bloco D – 

Sobrado Cruz 

do Patrão 

04 pavimentos 40 unidades habitacionais 

Quadra 40 

Total: 192 

unidades 

habitacionais 

Bloco A – 

Sobrado Porta 

da Balsa 

04 pavimentos 36 unidades habitacionais 

Bloco B – 

Sobrado dos 

Mascates 

04 pavimentos 48 unidades habitacionais 

Bloco C – 

Sobrado do 

Arsenal da 

Marinha    

04 pavimentos 48 unidades habitacionais 

Bloco D – 

Sobrado Cais 

do Trapiche 

04 pavimentos 60 unidades habitacionais 

Quadra 60 

Total: 90 unidades 

habitacionais 

Bloco A – 

Sobrado do 

Corpo Santo 

04 pavimentos e 

03 pavimentos 

50 unidades habitacionais 

Bloco B – 

Sobrado dos 

Mazombos 

04 pavimentos 40 unidades habitacionais 

Total de unidades 

habitacionais 

588 unidades habitacionais 

 

 

Tabela com o quadro de área de cada quadra (m²) 

Quadra 45 2.451,99 m² 

Quadra 46 6.184,40 m² 

Quadra 55 6.133,17 m² 

Quadra 40 9.029,90 m² 

Quadra 60 4.428,41 m² 

Total  28.227,87 m² 

 



Em trecho da quadra 25, o projeto propõe uma praça com área de 2.559,60 m². A criação desta praça 

possibilita a visualização da Igreja do Pilar por aqueles que transitam pela Avenida Alfredo Lisboa e 

resgata o seu antigo acesso ao mar. Esta abertura de perspectiva da área para o mar está caracterizada no 

mapa de 1766 (fig. 02), mas atualmente encontra-se obstruída pela existência de um galpão do Órgão de 

Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário – OGMO, no local. 

 

O projeto elaborado propõe a criação de três funções: estacionamento de automóveis, estar contemplativo 

e playground infantil. A perspectiva da área e a visão daqueles que transitam pela Avenida Alfredo 

Lisboa são reforçadas pela sugestão de plantio de palmeiras imperiais no eixo que induz o olhar para a 

Igreja do Pilar (figs. 08 e 09). 

 

 
Figura 08: perspectiva da praça.  

 
Figura 09: outra perspectiva da praça. 

 
Na praça serão também plantadas árvores de médio porte, como pau-brasil e sombreiros, na intenção de 

favorecer espaços de sombra para aqueles que utilizarão as áreas sugeridas em projetos. Todavia, esta 

arborização é localizada de forma a não obstruir o ângulo de visão da Igreja do Pilar. 

 

O material de revestimento para as áreas de piso da praça, bem como para todas as calçadas das quadras é 

a pedra mineira. Considera-se que a colocação desta pedra restitui as técnicas do mosaico português, 



utilizadas no Recife desde o começo do século XX, e possibilita a adequação do projeto às normas de 

acessibilidade constantes na NBR 9050. 

 

Assim, presente projeto propõe a ocupação de um polígono de 26.234,23 m² de superfície localizado no 

setor norte do Bairro do Recife, onde se localiza a Comunidade do Pilar, outrora chamada Favela do 

Rato2.  

 

O objetivo maior desta ação de ocupação da área, hoje degradada, é promover a reintegração das áreas 

públicas e privadas do Pilar, notadamente a Igreja do Pilar, entendendo-se que qualquer ação renovadora 

passa por ação disciplinadora da ocupação informal hoje existente no local e em crescente expansão. 

Assim, torna-se essencial a desobstrução dos espaços públicos e o seu tratamento adequado, a ocupação 

planejada das áreas privadas e a consequente oferta de moradia e espaço de atividades econômicas para os 

atuais moradores e usuários, e a reintegração funcional da Igreja do Pilar às atividades sócio culturais da 

comunidade. 

 

A proposta de ocupação afeta as quadras 45, 46, 55, 40 e 60 e parte da quadra 25, delimitadas pelas ruas 

do Brum, do Ocidente, Edgar Werneck, Bernardo Vieira de Melo, e de São Jorge, e teve as seguintes 

diretrizes norteadoras: 

 

a. contemplar os atuais moradores, oferecendo-lhes melhores condições de habitabilidade no interior de 

uma área histórica; 

b. ampliar o potencial de usos de uma área histórica, promovendo, ao mesmo tempo, a fixação de uma 

população de baixa renda, usuária, provedora de serviços e residente no local; 

c. buscar a preservação de bens culturais e a provisão de habitação, situação pouco contemplada no 

contexto brasileiro. 

 

                                                 
2O nome Favela do Rato deu-se devido à alta concentração desses roedores na região, atraídos pelo trigo fácil e farto 

das proximidades do Moinho Recife. A quantidade de ratos não diminuiu, mas, por solicitação dos moradores que 

achavam a alcunha depreciativa, a Prefeitura da Cidade do Recife deu nova denominação à área: Comunidade Nossa 

Senhora do Pilar. 



Revitalizacão de 
I 

Núcleos Históricos 
tem Olinda 

como projeto-piloto. 

Quem passeia pelas ruas de um 
centro histórico brasileiro certamente 
fica admirado com a beleza das facha
da coloniais ou neoclássicas do casa
rio, apesar de sua provável faJta de 
conservação, sem imaginar que o inte
rior dessas residências, em boa parte 
dos casos, não oferece condições míni
mas de ocupação. Problemas que vão 
desde a ausência de banheiros internos 
atê a simples falta de segurança de 
telhados ou paredes, ameaçados de 
ruína, situação agravada pela baixa 
renda característica dos moradores de 
sítios históricos, que impede a recupe
ração e a conservação de suas babita
çõe patrimoniais. 

Numa tentativa de reverter este 
quadro, a SPHAN, o Conselho Na
cional de Desenvolvimento Urbano
CNDU e o Banco Nacional da Habi
tação - BNH uniram-se, através de 
um acordo de cooperação técnica (Bo
letim SPHAN n.0 25, pág. 2 J ), e cria
ram o Programa de Recuperação e 
Revitalização de Núcleos Históricos 
- PRNH, que começa agora a ser 
implantado, na fonna de projeto-pilo
to, em Olinda (PE ). O programa prevê 
a inclusão de 48 núcleos históricos 
tombados pela SPHAN/ próMemória 
em todo o pais, além dos tombados a 
ruvel estadual e municipal, possivel
mente através da elaboração de uma 

linha de crédito especial no âmbito do 
BNH que atenda sistematicamente a 
demanda dos núcleos históricos. 

Com a implantação a cargo da 
Fundação Centro de Preservação dos 
Sítios H istóricos de Olinda -
FCPSHO, o projeto-piloto Olinda de
verá consumir em sua primeira fase, 
até o final do ano, recursos da ordem de 
C r$280 milhões (11.470,00 UPC), 
em levantamentos preliminares e pe
quenas obras de emergência. Já foram 
liberados pelo BNH CrS 65 milhões, 
referentes à primeira parcela. 

Entre os muitos aspectos deste 
programa, um deverá assumir especial 
significado: a democratização das de
cisões, através de uma efetiva pan.ici
pação da comunidade em todas as eta
pas do trabalho. Sugerida no plano 
preliminar, a questão da partcipação 
acabou transformando-se em premissa 
fundamental para sua execução, du
rante a semana de debates promovida 
pela Prefeitura Municipa l de Olinda, 
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em março último, com o objetivo de co-
1 her subsídios para o projeto-piloto. 

O projeto 

Idealizado em 1982 pela SPHAN. 
a partir da constatação de que a potitica 
de preservação do patrimônio histórico 
sempre priorizou a recuperação de mo
numentos isolados. pela limitação dos 
recursos, o Programa de Recuperação 
e Revitalização de Núcleos Históricos 
tem como principio, de acordo com seu 
documento básico, a preservação das 
áreas urbanas históricas como um to
do, que possuam igual valor cultural e 
ambiental ao dos monumentos nelas 
existentes. de fonna integrada. Isto 
significa estimular as condições sócio
econômicas, culturais e políticas des
tes núcleos, visando melhorar a quali
dade de vida das comunidades destas 
áreas simultaneamente à recuperação 
das habitações, como fonna de manter 
a população original em seu espaço. 

ANEXO B



Março/Abril de 1985 

Participam do projeto, através do 
acordo MlNTER!MEC, o BNH e o 
CNDU, pelo Ministério do Interior, 
atual Ministério do D esenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente , e a 
SPHAN/ próMemória, pelo hoje Mi
nistérioda C ultura. No caso de Olinda, 
participam ainda a Fundarpe, pelo Es
tado, e a Secretaria de Planejamento de 
Olinda, pelo Município. Todas as enti
dades estão representadas numa co
missão inter-órgãos, encarregada de 
acompanhar e fiscalizar a implantação 
do projeto. O Ministério do Inte rior é 
responsável pelo apoio financei ro ao 
programa, enquanto a SPH AN/ 
próMemória cuidará principalmente 
da parte técnica e administrativa do 
projeto a nível nacional e , através de 
sua 4.8 DR e seu escritório técnico de 
Olinda, a nível local, além de cuidar da 
aplicação da experiência em outros 48 
núc leos hi stóricos espalhados pelo . pais. 

A expansão do PRNH para os 
demais sítios históricos poderá ser feita 
naturalmente, a partir da criação de 
uma linha de crédito apropriada no 
âmbito do BNH (CPHAN - Carteira 
de Programas para a Recuperação do 
Patrimônio H istórico e Artístico Na
cional), prevista no projeto, que estaria 
de acordo com as características técni
cas especificas das habitações patri
moniais. 

Em linhas gerais, o PRNH abran
ge cinco ações básicas em seu desen
volvimento: levantamento, análise e 
cadastramento das habitações, que vai 
orientar as intervenções; o desenvolvi
mento comunitário, no sentido de sen
sibilizar e envolver a comunidade na 
ação de revitalização; a regularização 
e a aquisição de imóveis, necessários 
para dar suporte à realização dos proje
tos e proteger os sítios da especulação 
imobiliária, criando condições, a través 
de medidas legais, para que os morado
res adquiram e conservem suas casas; 
a recuperação e a restauração dos imó
veis. a etapa de obras do programa que 
será orientada segundo o estado de 
conservação das edificações, seu grau 
de interesse - histórico, artístico, ar
quitetónico. ambiental e social - e 
suas condições de uso, atual e previsto; 
e a integração das ações setoriais de 
incentivos às atividades produtivas, 
instalação de equipamentos urbanos 
de uso comunitário e melhoria dos ser
viços em geral, medidas que elevam o 

padrão de vida dos moradores e incen
tivam a sua permanência no sitio histó-. 
n co. 

Projeto-piloto Olinda 
Cidade patrimõnio cultural da hu

manidade, Olinda completa 450 anos 
em 1985. Em 1983 ela foi escolhida 
para sediar o projeto-piloto que testaria 
o programa de revitalização, por causa 
da estrutura institucional existente, a 
nível municipal, e da experiência acu
mulada na área patrimonial, resultado 
do trabalho desenvolvido pela Funda
ção Centro de P reservação dos Sítios 
Históricos de Olinda, criada em 1979 
como parte integrante do Sistema Mu
nicipal de Preservação da Prefeitura. 
O órgão fo i eleito agente promotor do 
programa, com o encargo de elaborar 
os projetos, executar e fiscalizar as 
obras, bem como os programas para
lelos. 

Naocasião,já estava em andamen
to o Inventário do Casario do Sitio 
Histórico de Olinda, realizado por ini
ciativa da Fundação, que envolveu 
327 imóveis,sendo queem 101 destes, 
pelo seu caráter excepcional, foi feito 
um rigoroso levantamento arquitetõni
co. E stas informações foram utilizadas 
na e laboração do plano preliminar de 
trabalho e na definição das á reas-piloto 
de intervenção. Coordenados na época 
pelo arquiteto Antenor Vieira de Melo 
Filho, os também arquitetos Dulcineia 
Schunck e Marcelo Brito elaboram o 

Moradia da Rua do A1nparo. co,n banheiro 
exten,o. Exemplo de saneamento precan'o. 

plano assessorados por Vera Bosi de 
Almeida, da SPHAN/ próMemória. 

O detalhamento do plano prelimi
nar resultou em 36 subprogramas, vol
tados para os aspectos fisicos, legais, 
sociais, econômicos e culturais da revi
talização de Olinda. A parte tisica pre
vê a melhoria das condições de sanea
mento básico, já que inexiste rede de 
esgoto no centro histórico. que corre a 
céu aberto nas casas que não possuem 
fossas; recuperação de vias e calçadas, 
construídas em pedra, que estão em 
péssimo estado; a ampliação da ilumi-

Construção que sofreu descaracterização, de feitio modernizante, considerado de gosto du11i'doso 
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nação pública e melhoria das redes 
e létricas, que passariam a ser subter
râneas pa ra valorizar a estética do 
conjunto: e ainda a recuperação dos 
serviços de telefonia, da topografia, do 
paisagismo e das áreas públicas de 
lazer, além das intervenções de restau
ração nos imóveis. 

Do ponto de vista legal, o plano 
preliminar propõe medidas de suporte 
jurídico à implantação do programa, 
quanto à ordenação do espaço e suas 
edificações, como a lei de congelamen
to do uso do solo, a lei de incentivos 
fiscais - que serian1 dados aos mora
dores que conservam suas residências 
- um plano de legalização das pro
priedades e um novo código de obras. 

O s programas de o rdem econômi
ca do plano-piloto visam promover a 
geração de empregos e de mão-de
obra, através de obras-escola. e a gera
ção de renda. através do apoio às mi
croempresas, cooperativas. ao artesa
nato e a hospedagem domiciliar, volta
da para o turismo. A cultura será esti
mulada com programas de recupera
ção e inventário dos bens imóveis, do
cumentação histórica e fotográfica, o 
que inclui a divulgação dos resultados 
obtidos com a execução do plano para 
dar subsidio a sua implantação em ou
tros nucleos históricos. além do apoio 
as manifestações culturais locais. 

Como áreas-piloto para a implan
tação do PRNH em Olinda, foram 
sugeridas no plano preliminar as re
giões do Amparo. Bonsucesso, Bonfim 

e São Pedro. incluindo imóveis de uso 
residenc ial e misto. agrupados no en
torno das igrejas de mesmo nome. Os 
critérios utilizados foram a necessida
de de urgência, a importância dos con
juntos e os levantamentos existentes. A 
proximidade entre as quatro áreas tam
bém foi considerada., na medjda em que 
possibilita o desencadeamento de um 
processo multiplicador das interven
ções. influenciando os arredores que 
posteriormente passariam a ·integrar o 
projeto. 

Amparo 

A região do Amparo, proposta 
como primeira área de implantação. 
exemplifica bem a complexidade que 
será enfrentada na prática pelo pro
grama. Um polígono com 77 casas. 
situadas em to rno da Igreja e do Largo 
do Amparo, foi determinado pelas pes
quisas, duas, realizadas pela FC PSHO 
no local. O primeiro levantamento re
feriu-se ao Largo, enquanto o outro. à 
quadra limitada pelas ruas do Amparo. 
Bica dos Quatro Cantos e Joaquim 
Cavalcanti. 

Constatou-se que mais da metade 
dos moradores habita o Amparo há 
mais de cinco anos e são proprietários 
de suas residênc ias, portanto teriam 
grande interesse em melhorar suas 
condições de habitação: estão impos
sibilitados, porém, na medida em que 
69% das familias têm renda de até 

Rua do an,paro. Area-piloro de implantação do progrorna. 
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Casa do Largo do Arnparo. e,n nu nas 

cinco salários-rninimos. Muitas casas 
estão em estado grave de conservação 
- um grupo de sete moradores enca
minhou um pedido à Fundação. duran
te o painel de debates, solicitando pro
vidências porque as fachadas de suas 
casas haviam se desligado dos respec
tivos telhados e ameaçavam cair sobre 
a rua. Não há saneamento básico e a 
má distribuição interna gera verdadei
ras sub-habitações. 

Ao mesmo tempo, o Amparo é um 
conjunto que conserva muitas carac
terísticas arquitetônicas valiosas. co
mo os beirais das casas e as portas e 
janelas treliçadas, que são marcantes 
do seculo XVIII. A Igreja de Nossa 
Senhora do Amparo, fechada e em 
mau estado de conservação, foi recons
trwda a partjr de 1644, apos o incéndio 
provocado pelos holandeses em 1631 , 
mas sua decoração interior e domj
nantemente do XIX. A maioria do 
casario é do século XVJTT e do XIX, 
mas obedeceu aos arruan1entos origi
nais dos seculos XVI e XVII. 

O programa sugere o aproveita
mento da Igreja do Amparo como 
obra-escola, como forma de despertar 
a atenção da comunidade e repassar os 
conhecimentos especializados do 
campo da restauração, formando mão
de-obra para as demais intervenções. 

-



Março/ Abril de 1985 

Painel de debates 
Definido o plano preliminar, o pas

so seguinte foi a apresentação da pro
posta para discussão. Entre os dias 18 
e 22 de março. cerca de trinta entidades 
ligadas à cidade ou a questão da pre
servação cultural foram convidadas a 
dar sua contribuição num painel de 
debates organizado pela Prefeitura 
Municipal de Olinda. que teve lugar no 
recém restaurado Palácio dos G over
nadores. atual sede da Prefeitura. 

Durante cinco dias, quatro grupos 
de estudo discutiram os aspectos legais 
e jurídicos, técnicos. financeiros e a 
participação da comunidade. Partici
param representantes de órgãos do 
Governo Federal envolvidos, do Go
verno Estadual. o Instituto dos Arqui
tetos do Brasil/seção Pernambuco, en
tre outros; e do município. como as 
várias secretarias da Prefeitura de 
Olinda. além de associações de mora
dores, como a SODECA - Socie
dade de Defesa da Cidade Alta. blocos 
carnavalescos e pessoas interessadas. 

O encontro foi aberto por José 
Arnaldo do Amaral, Prefeito de Olin
da. que elogiou a sensibilidade das en
tidades participantes do Programa de 
Revitalização, destacando a dificulda
de de se trabalhar com a preservação 
do patrimônio e com a cultura. José 
Arnaldo lembrou o pioneirismo de 
Olinda na criação do primeiro orga
nismo municipal brasileiro destinado a 
preservação. a FC PSHO. Afirmando 
que ·'não se pode desvincular a preser
vação do monumento da preservação 
da dignidade humana ... ele recordou as 
onze favelas exitentes dentro do pe
nmetro histórico da cidade e defendeu 
a participação ativa da comunidade na 
discussão das soluções. 

Ivan Maurício Santos. diretor da 
FCPSHO. falou em seguida propondo 
a retomada da consciência política na 
análise de um sitio histórico, pelo ques
tionamento dos monumentos e heróis 
"de uma historia escrita pelas elites". 
Defendeu ainda a refonna tributaria 
para que aumentem os recursos a se
rem aplicados na preservação da cultu
ra. Vera Bosi de Almeida. represen
tando a SPHAN/ próMemória. con
cluiu com uma pequena retrospectiva 
do programa e suas dificuldades. Lem
brou que o projeto-piloto de São Lu1s, 
que deveria ser implantado paralela-

Painel dr drbates 

mente ao de Olinda. não tem previsão, 
o que aumenta a responsabi lidade da 
equipe: falou ainda do papel da comu
nidade, "sem a qual o projeto perde sua 
fu nção". mas advertiu que as condi
ções favoráveis a serem criadas para os 
moradores recuperarem suas residên
cias não têm cunho paternalista: '·to
dos terão que contribuir dentro de suas 
posses". Vera previu que a discussão 
se prolongará ainda por mais seis ou 
sete meses, quando as prioridades de 
intervenção estarão definidas, a partir 
do interesse dos moradores. Dulcineia 

Schunck encerrou a abertura do en
contro apresentando a proposta preli
minar, que foi discutida ao longo do 
painel. 

Entre as várias diretrizes técnicas 
propostas no documento final do en
contro, destacou-se a necessidade 
imediata de levar a discussão para as 
ruas. através de uma extensa progra
mação de debates com a comunidade 
centrados no tema ··Habitação e Sa
neamento na Perspectiva da Recupe
ração de um Centro Histórico,., con
siderado prioridade número um, a par
tir do qual poderão se desenvolver as 
demais reílexôes. O painel, conside
rado pelos participantes como muito 
positivo, marcou o irucio de uma nova 
etapa do trabalho: o diálogo com a 
comunidade. numa postura de igual
dade e respeito mútuo, que vai deter
minar a condução na prática do pro
grama. Muita coisa poderá ser mudada 
a partir do plano preliminar, diante dos 
interesses dos moradores. os principais 
envolvidos. 

Palavras-chave 

"Participação", "diálogo ·: "co-
1nu11idade". Palavras que terão iuna 
Ílnportá11cia cada vez maior daqui 
para frente, nestes tempos de Nova 
Republica, mas que guardam ainda 
u,n ranço de incompreensão e de 
,nau uso. Por serenz palavras-chave 
na nzetodologia que será empregada 
na i111plantação do Progra,na de 
Recuperação e Revitalização de Nú
cleos Históricos - plano-piloto de 
Olinda, o B0leti1n SPHAN ouviu 
alguns dos participantes do painel 
de debates a respeito destes conceitos 
e de como eles devem ser encarados: 

"Não esta,nos for,nados para 
trabalhar conz a parlicipação, por
que sa1mos de u1nafa1nília autoritá
ria, u,na escola igualn1ente aurori
tária; todos deve,nos nos colocar 
diante da perspectiva do aprendi
zado da pa,1icipação, que éfunda
rnental,nence uma postura de consi
derar os saberes, as experiências, 
para transfornzá-los. É serden,ocrá-

11 

tico. O técnico detém o saberacadê
rnico, ad,ninistrativo. Seu papel é 
intercanzbiá-lo com os saberes popu
lares, ajudando a esclarecer e a via
bilizar estes inceresses. "(lvandro da 
Costa Sales, sociólogo) 

"Para 1ni1n, o projeto é uma pos
sibilidade de se cn·ar e fonalecer 
espaços de expressão, onde a popu
lação se sinta considerada. A ques
tão da habitação é uma questão 
fundanzental, ,nas ao mesmo tempo 
está ligada à questão da geração de 
e,npregos. Sem empregos, como a 
pessoa pode manter a sua casa? E 
como a frase 'não se poder comer as 
paredes'. O projeto tem essa preo
cupação, por isso n1e interessa. Acho 
que a população ta1nbé111 vai se 111-
teressar, mas existe um e11onne des
crédito às iniciativas go11erna1nen
tais, que precisa ser rompido. Senão, 
nada será feito." (Sílvia Rodn'gues 
Coi,nbra, artesã e nioradora) 



ANEXO C 

 

ESTRUTURAÇÃO DOS QUATRO GRUPOS DE TRABALHO DO ENCONTRO PAINEL DE 

DEBATES REALIZADO PELA FCPSHO EM OLINDA, NO ANO DE 1985 (GUSMÃO, 2011, p. 

109-112). 

 

No componente Legal-jurídico foram efetuadas as recomendações gerais: 

1. Estudos para o Setor A1 para definição de densidade construtiva de modo a garantir a manutenção 

da topografia, área verde, e usos compatíveis. No caso de se concluir pelo uso comunitário dessas áreas, 

deveria haver o comprometimento de todos os níveis de governo; 

2. A realização de mapeamento da estrutura fundiária do município, priorizando as áreas do Plano 

Piloto; 

3. Dada a importância da fiscalização para o Projeto recomendou-se a transferência dessa atividade 

no perímetro tombado para a FCPSHO; 

4. Como estratégia de ação para a implantação do Projeto Piloto, priorizar as intervenções de 

saneamento, com o sistema condominial por quadra, visando o engajamento da comunidade; 

5. Para a implantação de equipamentos comunitários seria dada a preferência à utilização de imóveis 

com valor patrimonial; 

6. Em relação à legislação foi recomendada a redefinição do Polígono de Preservação  

Notificação 1155/79, ao então SPHAN, seguida de uma ampla análise e apresentação de sugestões 

para alteração do instrumento em vigor; 

7. Foi recomendado um código de restauração, contando-se com a participação da comunidade. 

Dada a importância de alguns imóveis com grande valor patrimonial se indicaria o seu tombamento e a 

possibilidade de aquisição pelo poder público; 

8. Em referência às questões de propriedade constatou-se a necessidade de cadastrar, notificar as 

ocupações clandestinas e realizar nelas ações experimentais. As áreas com subhabitações a serem 

consolidadas e regularizadas deveriam fazer parte do Plano Piloto, e ser dada prioridade aos casos de 

prejuízo à estabilidade dos morros e a segurança dos moradores. No caso de remoção de imóveis irregulares, 

deveria o poder público garantir o menor ônus social; 

9. O financiamento deveria contemplar a aquisição de imóveis, para os casos de aluguel. 

A equipe responsável pelo segundo componente – Participação da População – apresentou as 

seguintes contribuições: 

1. A comunidade até aquele momento desconhecia o Projeto; 

2. A comunidade desacreditava nos entes públicos e isto necessitaria ser superado; 

3. A etapa de formulação do Projeto serviu para articulação interinstitucional, e foi considerada 

positiva. Constatou ser adequado o momento para apresentar o Projeto à comunidade e que disto resultaria 

o Projeto Final a ser efetivamente executado. O projeto deveria estar aberto a considerar problemas e 

soluções distintas dos até então previstos. Enfatizou a necessidade de debate e que as relações: 

técnico/comunidade; comunidade/órgãos; comunidade/BNH deveriam ser baseadas numa troca de saberes: 

“o técnico não poderá impor sua proposta, assim como a opinião dos moradores não será canonizada.”; 



4. Do mesmo modo, não se poderia condicionar o Projeto à forma tradicional de atuação do BNH, 

pois, “é necessário procurar formas alternativas de financiamento”. E isto pressupõe haver um espaço 

necessário à realização de discussões. 

Foram elencadas, entre outras, as seguintes propostas pelo grupo de trabalho - Participação da 

Comunidade: 

a. Desenvolver programação de debates sobre o tema “Habitação e saneamento, na perspectiva de 

recuperação do Centro Histórico”, “vivenciando aí uma experiência de participação como ação pedagógica” 

e a implicação no emprego, educação e saúde; 

b. Divulgar por meio de cartilhas, circulares, jornais do estado e promover um Boletim Informativo; 

c. Repassar informações coletadas no Inventário como ponto de contato inicial com os moradores; 

d. Estimular na comunidade o debate de conceitos: preservação, polígono de tombamento, memória, 

urbanização, entre outros; 

e. Criar um espaço de reunião e exposição permanente das ações do Projeto; 

f. Realizar o treinamento dos funcionários dos órgãos envolvidos sobre o projeto e seu papel junto 

à comunidade. 

O terceiro componente do Painel de Debates - Técnico enfatizou: 

1. A importância de ser garantida a participação da comunidade. E, para incentivar a permanência 

da população na área seria necessária a geração de emprego e renda; 

2. As intervenções teriam o objetivo de preservação/restauração desde o arruamento, os conjuntos 

edificados, os espaços livres e a vegetação. A permanência da vegetação foi considerada primordial para a 

manutenção das características ambientais do sítio histórico de Olinda. Por isso as novas construções 

deveriam ter índices que garantissem a preservação das áreas verdes, minimizando o impacto na paisagem. 

Sugerem que as grandes áreas verdes sejam desapropriadas para uso público; 

3. Na área do sítio histórico deveriam ser proibidos remembramentos e/ou desmembramentos dos 

imóveis; 

4. Em nível físico a questão habitacional e de saneamento foram consideradas mais importantes; 

5. A comunidade deveria ter garantido o assessoramento técnico na realização da intervenção nos 

imóveis, acompanhado da implantação de uma eficiente fiscalização na área; 

6. As edificações em fundo de lotes só poderiam ser solucionadas quando se tivesse uma ideia geral 

da quantidade existente, e, não sendo permitidas novas construções em fundo de lote; 

7. Nas intervenções em edificação com valor patrimonial seriam observados os graus apontados no 

Inventário, sendo importante a manutenção de exemplares originais com representatividade tipológica; 

8. Sugeriu-se ser destinado um galpão para receber os materiais oriundos de demolição; 

9. Considerou necessária a formação de mão de obra para o restauro; 

10. Seriam admitidas as ampliações apenas nos casos de melhoria das condições de habitabilidade; 

11. Recomendou-se o estudo de soluções para a utilização de edificações, equipamentos e espaços 

públicos por deficientes físicos; 

12. Foi reforçada a ideia de uma cartilha para moradores contendo orientações para as intervenções 

nas edificações visando: melhor aproveitamento do espaço; uso de materiais; imunização; insolação e 



ventilação; utilização de grades de segurança, instalação de ar condicionado. As primeiras intervenções nos 

imóveis seriam as de estabilização estrutural; 

13. Foi indicada a possibilidade de uso público para edifícios desocupados e com valor histórico; 

14. Considerou-se necessária a obtenção de recursos para instalação de rede complementar de esgoto 

e a ligação com a rede condominial para a Área Piloto. 

Em relação ao quarto componente – Financeiro-Administrativo, e partindo-se das premissas de que 

a FCPSHO seria a entidade promotora do Projeto, e de que as propostas de intervenção deveriam estar 

afinadas com as reais “necessidades, desejos e possibilidades da população envolvida, residente ou 

flutuante”, foram apresentadas as recomendações: 

1. Negociar com a população condições mais adequadas, em relação ao financiamento, sendo vistas 

as modalidades: individual ou condominizado; sistemas mistos de aquisição de material e mão de obra; 

sistemas de trocas; flexibilização de prazos, forma de pagamento e garantias; carências e formas de 

amortização; e criação e gerenciamento de um sistema de subsídios; 

2. Estabelecer rubricas específicas no Fundo de Preservação, provenientes dos recursos do item 

obras, integralizadas 80% pelo BNH e 20% pela Prefeitura de Olinda; 

3. Estabelecer mecanismos de recomposição do FPM, considerando o retorno através dos mutuários, 

utilização dos incentivos fiscais do Imposto de Renda (Portaria 208 de 05.11.84 do Ministério da Fazenda), 

dos arrendamentos dos Mercados, estacionamentos, e pela adoção de um papel pró-ativo na busca de 

doações e outros; 

4. Considerar prioritária a Obra-escola da Igreja do Amparo e o aporte de recursos de outras fontes 

como: SENAI, SENAC, Ministério do Trabalho, e, a do Mercado Popular - revitalização do Mercado da 

Ribeira como fonte geradora de emprego e renda; 

5. Concentrar o repasse de recursos em um único Agente financeiro, e de preferência, instalado na 

área de intervenção; 

6. Reforçar a equipe técnica com recursos humanos de outras entidades e a contratação de 

consultoria. 
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Passa Palavra
Noticiar as lutas, apoiá-las, pensar sobre elas

13 JUL 2017 (Salvador-BA) CONDER ameaça de expulsão as
famílias do Centro Histórico
Movimentos em Luta
em 13 jul
Comentar

CENTRO HISTÓRICO PARA QUEM?

CONDER DESCUMPRE ACORDO E QUER EXPULSAR MORADORES DO CENTRO HISTÓRICO

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), conquistado pela Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador (AMACH) em
2005, deveria reorientar o Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador (CHS) em sua 7a Etapa. Este acordo deveria reverter um
processo de expulsão massiva da população pobre e negra desta área, intensificado, durante a década de 1990 por reformas urbanas autoritárias –
realizadas pelo Governo do Estado, através da CONDER – que pretendiam transformar o Pelourinho num shopping a céu aberto.

O acordo foi firmado por intermédio do Ministério Público Estadual, sendo o Estado da Bahia e a CONDER compromissários. Este TAC assegurou
o direito à permanência de 108 famílias em imóveis recuperados para uso habitacional na área da 7a Etapa; a implantação de equipamentos
comunitários; a destinação de uma sede para a AMACH; e políticas de geração de emprego e renda.

As obras da 7a Etapa tinham previsão de duração por volta de 1,5 ano, no entanto, hoje, após quase 12 anos, cerca de 30% das famílias beneficiárias
ainda não receberam suas casas definitivas e a maior parte delas vive em Casas de Passagem, – majoritariamente precárias, para as quais as mesmas
foram remanejadas pela CONDER “provisoriamente”, esperando as suas unidades habitacionais definitivas. A creche prevista nunca foi implantada
e vários pontos comerciais, nos quais os moradores exerciam atividades que garantiam a sua sobrevivência, foram desativados, sem se assegurar o
retorno a esses pontos, garantido no TAC.

Como se não bastasse a morosidade injustificável do Estado na conclusão das obras da 7a Etapa, que se arrastam por mais de uma década, a
CONDER volta a agir, como no período autoritário carlista, dessa vez, ameaçando de expulsão famílias que vivem em Casas de Passagem com

ANEXO D
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ações de reintegração de posse, sem que as mesmas tenham recebido as suas moradias definitivas, como previsto no TAC. O Estado ameaça a
permanência das famílias no Centro Histórico, violando direitos sociais, como o Direito à Moradia Digna e o Direito à Cidade!

A CONDER justifica estas ações oferecendo bolsas-aluguel abaixo dos valores de aluguel praticados na área. O custo de vida dos moradores é
onerado também pelo fato da CONDER deixar de pagar as tarifas de serviços, que eram subsidiadas nas Casas de Passagem, em função da situação
de vulnerabilidade destas famílias. O mais grave é desrespeitar o acordo no qual as famílias só poderiam sair das Casas de Passagem para as suas
unidades de moradia definitivas, recuperadas.

Além de ameaçar os moradores de expulsão, a CONDER também move ação de reintegração de posse contra nós da AMACH, que estamos
instalados em uma sede provisória, da qual só deveríamos sair para a nossa sede definitiva em imóvel recuperado, conforme ficou definido no
acordo de 2005.

Diante destes fatos, viemos a público exigir:

– A suspensão imediata das ações de reintegração de posse pela CONDER contra os moradores e contra a AMACH;

– O cumprimento integral do TAC, assegurando-se a permanência e os direitos sociais conquistados pela AMACH e pelos moradores do Centro
Histórico neste acordo.

Estado, pare de nos expulsar! O Centro Histórico é do Povo! Daqui não saio, daqui ninguém me tira!

Salvador, 13 de Julho de 2017.

Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador – AMACH



Ministério da Cultura 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Nº UF Município Descrição da intervenção 

1 AL Penedo Restauração do Teatro Sete de Setembro 

2 AL Penedo Restauração do Cine Penedo 

3 AL Penedo Restauração do Casarão do Montepio dos Artistas 

4 AL Penedo Restauração do Círculo Operário - Escola de Santeiros 

5 AL Penedo  Restauração do Casarão da Biblioteca de Penedo 

6 AL Penedo 
Restauração dos galpões da orla do rio  - implantação da  Escola Náutica, 
Oficina e Marina Pública 

7 AL Penedo Implantação do Museu de Lapinhas e religiosidade - Igreja  de S. Gonçalo 

8 AL Penedo Restauração da Casa São Francisco - Implantação do Conservatório de Música 

9 AL Penedo 
Restauração do Chalet dos Loureiros - Implantação do Centro de Referência 
do São Francisco 

10 AL Penedo Requalificação urbanística do Largo de S. Gonçalo 

11 AL Penedo Recuperação do Cais da Marina de Penedo 

12 AL Marechal Deodoro Requalificação do Largo da Igreja Nosso Senhor do Bonfim 

13 AL Marechal Deodoro Requalificação do Largo da Igreja da Matriz 

14 AL Marechal Deodoro Requalificação do Largo da Igreja do Carmo 

15 AL Marechal Deodoro 
Restauração da Ordem 3ª de São Francisco - implantação do Conservatório 
de Música 

16 AL Marechal Deodoro Restauração da Igreja de N.S. do Carmo 

17 AL Marechal Deodoro Restauração da Igreja de N.S. do Rosário 

18 AL Marechal Deodoro Restauração da Igreja do Amparo 

19 AL Marechal Deodoro Restauração do Museu de Arte Sacra - Convento 

20 AM Manaus 
Requalificação urbanística da Praça XV de Novembro, jardins, entorno e 
restauração do Relógio Municipal (escadaria,  trecho da Av. Eduardo Ribeiro, 
entre a av. 7 de Setembro e Alfândega) -  

21 AM Manaus 
Requalificação urbanística da  Praça Adalberto Vale - acessibilidade, 
iluminação, sinalização e paisagismo. 

22 AM Manaus 
Restauração do Pavilhão Universal - desmontagem e retirada da Praça 
Tenreiro Aranha para implantação na Praça Adalberto Vale 

23 AM Manaus 
Requalificação urbanística da Praça Terneiro Aranha  - acessibilidade, 
iluminação, sinalização, mobiliário urbano e paisagismo 

24 AM Manaus 
Requalificação urbanística da Praça D. Pedro II - Chafariz e Coreto, drenagem, 
irrigação, pavimentação, sinalização, mobiliário urbano e paisagismo 

25 AM Manaus 

Requalificação urbanística do entorno do Mercado Municipal Adolpho Lisboa 
- recuperação da pavimentação, acessibilidade, iluminação, sinalização,
mobiliário urbano e paisagismo (ruas dos Barés, Barão de São Domingos,
Miranda Leão, Av. Manaus Moderna e Pça do Mercado)

26 AM Manaus Restauração do Casarão da Biblioteca Municipal 

27 AM Manaus Restauração da Antiga Câmara Municipal 

28 AM Manaus Restauração do Antigo Hotel Cassina - implantação do Centro de Arte Popular 

29 AM Manaus 
Restauração do Antigo edifício do Corpo de Bombeiros - implantação da 
Pinacoteca Municipal 

30 BA Itaparica Restauração da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior 

31 BA Itaparica Restauração da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento 

32 BA Itaparica Requalificação urbanística da Praça do Mercado 
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Nº UF Município Descrição da intervenção 

33 BA Itaparica Restauração do Píer de Atracação - Forte de São Lourenço 

34 BA Itaparica Restauração da Igreja de São Lourenço 

35 BA Maragogipe Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia 

36 BA Maragogipe Restauração da Igreja Matriz de S. Bartolomeu 

37 BA Maragogipe Restauração do Casarão da Filarmônica Terpcícore Popular 

38 BA Maragogipe 
Restauração do Antigo Casarão da Filarmônica Dois de Julho - Implantação do 
Museu do Carnaval 

39 BA Maragogipe 
Restauração do Casarão no Largo da Matriz, 41 - implantação do Memorial 
Osvaldo Sá 

40 BA Santo Amaro Restauração da antiga fábrica Trzan - implantação de Campus da UFRB 

41 BA Santo Amaro Restauração da Igreja Matriz de Nossa senhora da Purificação 

42 BA Santo Amaro Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia 

43 BA Santo Amaro Restauração do Mercado e requalificação da Feira - Bembé do Mercado 

44 BA Santo Amaro Restauração da Igreja do Rosário 

45 BA Santo Amaro Restauração do Arquivo Público 

46 BA Santo Amaro Restauração da Igreja do Amparo 

47 BA Salvador Restauração da Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo 

48 BA Salvador Restauração da Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Glória 

49 BA Salvador Restauração da Catedral Basílica 

50 BA Salvador Restauração da Igreja da Ordem Terceira de São Domingos 

51 BA Salvador 
Requalificação urbanística do entorno do Portal da Misericórdia - Receptivo, 
acessibilidade e implantação de ascensor 

52 BA Salvador 
Restauração do edifício a Praça Castro Alves - implantação do Centro de 
Referência do Centro Antigo 

53 BA Salvador Requalificação do Teatro Gregório de Mattos 

54 BA Salvador Restauração e implantação da biblioteca Anísio Teixeira 

55 BA Salvador Restauração do Solar Berquó - IPHAN 

56 BA Salvador 
Restauração do antigo Hotel Castro Alves - ampliação do Centro Cultural da 
Barroquinha 

57 BA Salvador 
Restauração de Casarão na Ladeira da Barroquinha - implantação da Sede da 
Fundação Gregório de Matos  

58 BA Salvador Restauração de edificação - biblioteca e arquivo e centro técnico do IPHAN 

59 BA Salvador Restauração da Igreja do Corpo Santo 

60 BA Salvador Restauração do Forte de São Marcelo 

61 BA Salvador Restauração da Igreja e Cemitério de Nossa Senhora do Pilar  

62 BA Salvador Restauração de edificações do Conjunto da Rua da  Conceição da Praia 

63 BA Salvador Implantação de ligação entre o MAM/BA e o Forte da Gamboa 

64 BA Salvador 
Restauração do Forte de São Paulo da Gamboa  - implantação do Centro de 
Escoteiros do Mar 

65 BA Salvador Recuperação do Elevador do Taboão 

66 BA Salvador Recuperação do Plano Gonçalves e edifício anexo 

67 BA Salvador Requalificação das edificações localizadas nos arcos da Montanha 

68 BA Salvador 
Recuperação e requalificação das muralhas da encosta do Centro Histórico de 
Salvador 

69 BA Salvador Implantação de Plano Inclinado entre a Praça Castro Alves e a Conceição 

70 CE Aracati Restauração do Teatro Francisca Clotilde 

71 CE Aracati Restauração do Mercado Público 
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Nº UF Município Descrição da intervenção 

72 CE Aracati Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 

73 CE Aracati Restauração da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim 

74 CE Aracati Restauração do Museu Jaguaribano - etapa final 

75 CE Fortaleza 
Restauração do Complexo Ferroviário Dr. João Felipe - Casa do Patrimônio, 
Centro de Referência Documental da RFFSA, Centro de Referência da 
Arqueologia no Ceará e Superintendência do IPHAN 

76 CE Fortaleza Requalificação da Praça do Teatro José de Alencar 

77 CE Sobral Requalificação da praça Samuel Pontes 

78 CE Sobral Requalificação da praça Senador Figueira 

79 CE Sobral Restauração do Museu Dom José 

80 CE Sobral Requalificação do Museu do Eclipse 

81 CE Sobral Restauração do Museu Madi 

82 CE Sobral 
Restauração dos galpões da antiga Fábrica de Tecidos - Campus da UFC - 
Memorial da Indústria Têxtil, Serviços Administrativos e Biblioteca Central e 
Centro de Convivência/ Refeitório Central 

83 CE Sobral Restauração do Palacete Chagas Barreto - apoio ao Teatro São José  

84 CE Sobral Restauração da Casa Mendes Carneiro - implantação da Casa do Professor 

85 CE Sobral Restauração da Igreja do Menino Deus 

86 CE Sobral Requalificação da Praça do Menino Deus 

87 CE Sobral Restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus 

88 CE Sobral 
Restauração do Teatro Apolo - implantação do Instituto de Urbanismo de 
Sobral 

89 CE Sobral Restauração da Igreja das Dores 

90 GO Goiânia Restauração da Estação Ferroviária 

91 GO Goiânia Requalificação da Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira/ Praça Cívica  

92 GO Goiás Restauração do Casarão da Escola de Artes Veiga Valle 

93 GO Goiás Recuperação da Ponte da Cambaúba 

94 GO Goiás Restauração do Mercado Municipal 

95 GO Goiás Restauração do Cine Teatro São Joaquim 

96 GO Goiás Restauração do Casarão da Prefeitura Municipal 

97 GO Goiás 
Requalificação da Sede da Diocese de Goiás - instalação do Arquivo 
Diocesano 

98 MA São Luís Restauração do Palácio das Lágrimas - UFMA - Palácio da Ciência 

99 MA São Luís Restauração do Sobrado do Fórum Universitário - UFMA - Curso de Direito 

100 MA São Luís Restauração do Palácio Cristo Rei - UFMA - Reitoria 

101 MA São Luís Restauração do sobrado da Rua da Estrela, 386 - FAPEMA 

102 MA São Luís Restauração do imóvel da R. 14 de Julho - Teatro Tablado - UFMA 

103 MA São Luís Restauração do sobrado da Rua da Estrela - Faculdade de História 

104 MA São Luís Restauração da Fábrica São Luís - Câmara de Vereadores 

105 MA São Luís Restauração do Mercado Central 

106 MA São Luís Restauração da Estação Ferroviária - Centro  Cultural 

107 MA São Luís 
Restauração e adaptação do Palacete da R. Formosa, 46 - Sec. Mun. de 
Turismo 

108 MA São Luís Restauração do Sobrado da Av. Pedro II, 199/205 - Junta Comercial 

109 MA São Luís Requalificação da Pç. João Lisboa e Largo do Carmo 

110 MA São Luís Restauração da Igreja do Carmo 

111 MA São Luís Implantação da Praça das Mercês 



 
Ministério da Cultura 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 

 

Nº UF Município Descrição da intervenção 

112 MA São Luís Requalificação da Pç. da Alegria 

113 MA São Luís Restauração do Sobrado da R. Portugal, 303 - Secretaria do Estado da Cultura 

114 MA São Luís Restauração do Solar dos Vasconcelos - Dep. De Patrimônio Histórico 

115 MA São Luís Restauração da Escola de Música do Estado do Maranhão 

116 MA São Luís Restauração do Sobrado da Baronesa de São Bento - COTEATRO 

117 MA São Luís Restauração do Museu Historico Artístico do Maranhão 

118 MA São Luís Restauração do Teatro Artur Azevedo 

119 MA São Luís Restauração do sobrado da R. Portugal - Secretaria de Turismo 

120 MA São Luís Restauração do sobrado da R. Portugal - Casa de Nhozinho 

121 MA São Luís 
Restauração do Antigo Galpão de Algodão - Centro de Criatividade Odylo 
Costa Filho 

122 MA São Luís Restauração do Sobrado da Rua do Giz - Centro de Cultura Popular 

123 MA São Luís Restauração do sobrado da R. Portugal - Museu de Artes Visuais  

124 MA São Luís Restauração do sobrado da R. Giz - Centro de Arqueologia  

125 MA São Luís Restauração do sobrado da R. da Estrela - Biblioteca Escolar   

126 MA São Luís Restauração do Teatro João do Vale  

127 MA São Luís Restauração do Sobrado do Arquivo Público   

128 MA São Luís Restauração da Antiga ALfândega - Casa do Maranhão 

129 MA São Luís Restauração do sobrado à R. de Nazaré, 316 - Secretaria de Direitos Humanos 

130 MA São Luís Requalificação da Fortaleza São Luís 

131 MA São Luís Restauração do sobrado do Centro Artístico Operário 

132 MA São Luís 
Recuperação do sobrado à R. de Nazaré, 135 - anexo do Museu da 
Gastronomia 

133 MA São Luís Restauração e de casarões na R. do Giz - Implantação do Polo Digital 

134 MA São Luís Restauração da Igreja de Santana 

135 MA São Luís Restauração da Igreja de Santo Antônio 

136 MA São Luís Restauração da Igreja de São João 

137 MA São Luís 
Restauração de casarões na R. da Palma, 445 e 459 (habitação de interesse 
social) 

138 MA São Luís Restauração da Fachada de Azulejo do Sobrado da Praça João Lisboa, 37 

139 MA São Luís 
Requalificação Urbanística da R. Grande (incluindo embutimento da fiação 
aérea)  

140 MA São Luís Restauração do Sobrado R. Nazaré, 58 - Centro Educacional Guaxenduba 

141 MA São Luís 
Restauração do Sobrado à Rua do Giz esquina com Rua 14 de Julho - Escola 
de Música da UEMA 

142 MA São Luís Restauração do sobrado da Praça Antônio Lobo - Casa do Estudante - UEMA 

143 MG Congonhas Restauração da Igreja Matriz de Nossa da Conceição 

144 MG Congonhas Restauração da Basílica do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos 

145 MG Congonhas Restauração da Igreja do Rosário 

146 MG Congonhas Requalificação do adro da Basílica do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos 

147 MG Congonhas Requalificação urbanística da Alameda Cidade Matozinhos de Portugal 

148 MG Congonhas Restauração e requalificação do edifício da Romaria 

149 MG Congonhas Implantação do Parque da Romaria 

150 MG Congonhas Restauração do Cine Teatro Leon 

151 MG Congonhas Restauração do Casarão do Museu da Imagem e Memória 

152 MG Congonhas Restauração da antiga Câmara dos Vereadores 
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153 MG Diamantina Requalificação da Praça Dom Joaquim (adro da Igreja de N. S. do Rosário) 

154 MG Diamantina Restauração do Casarão do Museu de Arte Sacra de Diamantina 

155 MG Diamantina Requalificação da Praça JK 

156 MG Diamantina  Restauração do antigo Diamantina Tênis Club 

157 MG Diamantina 
Requalificação urbanística do Largo Dom João e Praça Sagrado Coração de 
Jesus 

158 MG Diamantina Restauração da Igreja de N. S. do Carmo 

159 MG Diamantina Restauração do sobrado da Antiga Intendência (antiga prefeitura) 

160 MG Diamantina Restauração do Casarão dos Orlandi - Escola de arte e orquestra sinfônica 

161 MG Diamantina 
Restauração de 4 monumentos - Chafariz da Câmara, Igreja do Amparo, Igreja 
de N. S. da Luz e Igreja de N. S. Bonfim 

162 MG Diamantina Restauração do Sobrado da Secretaria de Cultura 

163 MG Diamantina Restauração do Casarão do antigo Hotel Roberto - Secretaria de Educação 

164 MG Diamantina Restauração do Casarão do Museu do Diamante 

165 MG Diamantina Implantação do Parque Municipal Serra dos Cristais 

166 MG Mariana 
Restauração da Catedral da Sé de N. S. da Assunção e da Casa Capitular - 
Museu de Arte Sacra   

167 MG Mariana 
Restauração da Igreja de São Francisco de Assis e da Casa do Conde de 
Assumar -  Museu do Imaginário 

168 MG Mariana Restauração do Casarão dos Morais 

169 MG Mariana Restauração da Capela de Santo Antônio e requalificação do Largo 

170 MG Mariana 
Restauração da Capela de Nossa Senhora da  Boa Morte e do Centro Cultural 
do ICHS/UFOP 

171 MG Mariana 
Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e implantação 
do Museu Vieira Servas  

172 MG Mariana Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia - Câmara de Vereadores 

173 MG Mariana Restauração do Sobrado da Rua Direita, 61/65 - Implantação do Museu  

174 MG Mariana Requalificação da Antiga Prefeitura - Centro Cultural/ Artesanato 

175 MG Mariana Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição  

176 MG Mariana Restauração da Igreja de São Caetano 

177 MG Mariana Restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte 

178 MG Mariana Restauração da Igreja de Santana 

179 MG Mariana Restauração da Igreja Nossa Senhora das Mercês 

180 MG Mariana 
Restauração da Capela de N. S. Rainha dos Anjos/Arquiconfraria de São 
Francisco 

181 MG Sabará Restauração do Sobrado da Prefeitura 

182 MG Sabará Restauração do Teatro Municipal  

183 MG Sabará Restauração da Capela Santo Antonio Pompéu  

184 MG Sabará Restauração do Casarão do Museu do Ouro e anexo 

185 MG Sabará Requalificação urbanística da R. Dom Pedro II 

186 MG Sabará Restauração do Casarão do Conselho de Arte 

187 MG Sabará Restauração da Igreja de S. Francisco e requalificação do Largo S. Francisco 

188 MG Sabará Restauração da Igreja N. S. Rosário e requalificação do Largo do Rosário 

189 MG Sabará Restauração da Capela do Pilar 

190 MG São João del Rei Requalificação da Praça Expedicionários e Chafariz 

191 MG São João del Rei Restauração da Igreja Matriz N. S. do Pilar 
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192 MG São João del Rei Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia – Prefeitura 

193 MG São João del Rei Reforma da Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida 

194 MG São João del Rei 
Restauração do Casarão de Bárbara Eliodora e acervo do museu Thomé 
Pontes del-Rei 

195 MG São João del Rei Restauração das Pontes de Pedra da Cadeia e do Rosário 

196 MG São João del Rei 
Restauração da casa do Barão de SJDR – Antiga sede da Superintendência 
Estadual de Ensino 

197 MG São João del Rei Restauração da Pontes de Ferro do Teatro e da Estação 

198 MG São João del Rei Restauração da Igreja de São Gonçalo do Amarante 

199 MG São João del Rei Restauração da Igreja do Senhor dos Montes 

200 MG São João del Rei Restauração da Igreja do Senhor do Bonfim 

201 MG São João del Rei Restauração da Igreja N. S. do Rosário 

202 MG São João del Rei Restauração da Igreja de São Francisco 

203 MG São João del Rei Restauração da Igreja de N. S. do Carmo 

204 MG São João del Rei Restauração do Complexo Ferroviário 

205 MG Serro 
Requalificação Arquitetônica do Clube Ivituruy - implantação do Centro 
Cultural de Serro e Centro Administrativo 

206 MG Serro 
Requalificação urbanística do adro e escadaria da Igreja de Santa Rita e Praça 
Doutor João Pinheiro  

207 MG Serro 
Requalificação urbanística  dos eixos Quatro Vinténs/Lucas e Matriz - 
Matozinhos 

208 MG Serro Etapa final da restauração da Chácara do Barão do Serro 

209 MG Serro Restauração da Igreja de Santa Rita  

210 MG Serro 
Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Requalificação 
urbanística de seu Adro, Praça frontal e entorno 

211 MG Serro Implantação do Mercado Municipal do Serro 

212 MG Serro Implantação do Museu Sacro  na Igreja do Matozinhos 

213 MG Serro 
Pintura das Igrejas  de N. Sra. Carmo e  Bom Jesus de Matozinhos e 
manutenção dos adros 

214 MG Serro Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição 

215 MG Serro Restauração do Casarão do Museu Casa dos Ottoni - anexo e acessibilidade 

216 MG Ouro Preto Restauração dos Chafarizes do Centro Histórico 

217 MG Ouro Preto 
Restauração de 9 edificações - Capela das Dores, Capela do Bom Jesus das 
Flores, Igreja de N. S. do Rosário, Capela do Senhor do Bonfim e 5 Passos da 
Paixão 

218 MG Ouro Preto Restauração da Capela de São João 

219 MG Ouro Preto Restauração da Capela de São Sebastião 

220 MG Ouro Preto Restauração da Igreja Matriz de São Bartolomeu 

221 MG Ouro Preto Restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio (Glaura) 

222 MG Ouro Preto Restauração da Igreja de São Francisco de Paula 

223 MG Ouro Preto Restauração da Igreja de São Francisco de Assis 

224 MG Ouro Preto Restauração da Igreja Matriz de N. S. da Conceição 

225 MG Ouro Preto 
Requalificação urbanística do entorno da Capela do Padre Faria (N. S. do 
Rosário dos Pretos) 

226 MG Ouro Preto Restauração da Capela de N. S. Piedade 

227 MG Ouro Preto Restauração da Capela de Santana 

228 MG Ouro Preto Restauração da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia 
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229 MG Ouro Preto Instalação de Segurança eletrônica em Bens Protegidos 

230 MG Ouro Preto Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos 

231 MG Belo Horizonte 
Restauração Antiga Hospedaria - instalação da Escola Livre de Artes / FMC e  
MINC. 

232 MG Belo Horizonte Restauração do Museu de Arte da Pampulha 

233 MG Belo Horizonte 
Restauração da Casa do Conde de Santa Marinha e do Galpão da antiga 
oficina - Casa do Patrimônio - IPHAN 

234 MG Belo Horizonte Restauração da Igreja de São Francisco de Assis - Igreja da Pampulha 

235 MG Belo Horizonte Restauração de 3 casas da RFFSA para o MAO - Museu de Artes e Ofícios. 

236 MS Corumbá Restauração do prédio da Antiga Prefeitura 

237 MS Corumbá Restauração do prédio do antigo Hotel Internacional 

238 MS Corumbá Restauração do Antigo Presídio - Casa do Artesão  

239 MS Corumbá Restauração do casarão da Comissão Mista 

240 MS Corumbá Restauração do casarão do ILA - Instituto Luiz de Albuquerque 

241 MS Corumbá Requalificação da Praça da República 

242 MS Corumbá 
Requalificação urbanística na ligação da parte alta e parte baixa da cidade - 
implantação de passarela 

243 MS Corumbá Restauração da Igreja Nossa Senhora da Candelária 

244 MS Corumbá Requalificação da Praça da Independência 

245 MS Corumbá Restauração do Antigo Mercadão e Requalificação da Praça Uruguai 

246 MT Cuiabá Restauração do Casarão de Bém-Bém - Escola de Música 

247 MT Cuiabá Restauração do Casarão Barão de Melgaço - IHGMT 

248 MT Cuiabá Restauração do Casarão Irmã Dulce - IPHAN 

249 MT Cuiabá 
Restauração do Casarão R. Voluntários da Pátria esquina Eng. Ricardo Franco 
- Museu da Imagem e do Som  

250 MT Cuiabá Restauração do Casarão R. Sete de Setembro  - Casa do Patrimônio 

251 MT Cuiabá 
Restauração do Casarão a R. Pedro Celestino, 79 - Escritório de Gestão do 
Centro Histórico 

252 MT Cuiabá 
Restauração do Casarão a R. Pedro Celestino, 16, esquina com a Rua Campo 
Grande - Creche 

253 MT Cuiabá 
Restauração do Casarão a R. Pedro Celestino, s/n - Posto Municipal de Apoio 
à Policia Militar 

254 MT Cuiabá Restauração do Casarão da Funai 

255 MT Cuiabá Requalificação da Praça Dr. Alberto Novis 

256 MT Cuiabá Requalificação da Praça Caetano de Albuquerque 

257 MT Cuiabá Requalificação da Praça Largo Feirinha da Mandioca 

258 MT Cuiabá Requalificação da Praça Senhor dos Passos 

259 MT Cuiabá Requalificação do entorno do Casarão do Beco Alto à Rua Pedro Celestino 

260 MT Cuiabá Restauração da Igreja Senhor dos Passos 

261 MT Cuiabá Requalificação da Praça do Rosário 

262 PA Belém Restauração do Palácio Antônio Lemos - Museu de Arte de Belém 

263 PA Belém Revitalização da  Feira Ver-o-Peso 

264 PA Belém Restauração do Mercado de Peixe do Ver-o-Peso - Etapa final 

265 PA Belém Requalificação da Praça Dom Pedro 

266 PA Belém Requalificação da Praça do Relógio 

267 PA Belém Requalificação da Praça do Carmo 

268 PA Belém Restauração do Casarão do Forum Landi 
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269 PA Belém Restauração do Palácio Velho - Teatro Municipal 

270 PA Belém Requalificação da Praça Visconde do Rio Branco 

271 PA Belém Requalificação do Cemitério da Soledade 

272 PA Belém Restauração do Cinema Olímpia 

273 PA Belém Restauração do Palacete Bolonha - Centro Cultural 

274 PA Belém Restauração da Sede da Fundação Cultural do Município de Belém  

275 PA Belém Restauração Casarão do Arquivo Público do Pará 

276 PA Belém Restauração da Capela Pombo 

277 PB João Pessoa Restauração do antigo Conventinho - Casa das Artes 

278 PB João Pessoa 
Restauração do antigo Hotel Globo  - sede da Coordenadoria do Patrimônio 
Cultural de João Pessoa (Copac-JP) 

279 PB João Pessoa 
Restauração da Antiga Casa dos Contos e Residência do Capitão-mór  - Centro 
de Documentação e Sede do IPHAN na Paraíba 

280 PB João Pessoa 
Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Alfândega - 
Museu da Cidade 

281 PB João Pessoa 
Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga 
Superintendência da Alfândega - Centro de Cultura Popular 

282 PB João Pessoa 
Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga  Fábrica de 
Gelo - Centro de Apoio a Eventos e Visitantes 

283 PB João Pessoa 
Revitalização do Antigo Porto do Capim - Requalificação do Antigo Cais do 
Porto - Arena de Eventos e Cultura 

284 PB João Pessoa 
Revitalização do Antigo Porto do Capim - Requalificação das Vias de Acesso a 
Arena de Eventos e Cultura 

285 PB João Pessoa 
Revitalização do Antigo Porto do Capim - Implantação do Parque Ecológico do 
Rio Sanhauá 

286 PB João Pessoa Restauração da Azulejaria do Adro do Conjunto Franciscano 

287 PB João Pessoa Restauração da Igreja de N. Sra. do Carmo 

288 PE Olinda 
Restauração do Casarão Hermann Lundgren - implantação do Centro da 
Memória de Olinda 

289 PE Olinda 
Requalificação da área do Fortim - implantação do Mercado de Peixes, 
Moluscos e Crustáceos 

290 PE Olinda 
Restauração do Cine Teatro Duarte Coelho - implantação da Escola de Cine 
Animação 

291 PE Olinda Requalificação do Largo do Amparo e São João 

292 PE Olinda Restauração da Igreja do Bonfim 

293 PE Olinda Restauração da Igreja de São Pedro 

294 PE Olinda Restauração do Mosteiro de São Bento 

295 PE Olinda Restauração das Bicas de Olinda  - dos 4 Cantos, do Rosário e de São Pedro 

296 PE Olinda Restauração do Fortim de São Francisco 

297 PE Olinda Restauração do Palácio dos Governadores - etapa final 

298 PE Olinda Requalificação do Largo e Adro da Igreja de N. S. do Monte 

299 PE Olinda Restauração do Sobrado do Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães 

300 PE Olinda Requalificação do Adro do Convento Franciscano 

301 PE Olinda 
Requalificação da Praça do Museu de Arte Moderna- Mac e área das ruínas 
do Senado de Olinda. 

302 PE Recife Restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio 

303 PE Recife Restauração da Igreja da Conceição dos Militares 
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304 PE Recife Requalificação do Anexo e entorno do Mercado São José 

305 PE Recife Restauração da Igreja de São Pedro dos Clérigos 

306 PE Recife Restauração do Sobrado da Madalena - Museu da Abolição  

307 PE Recife Restauração do Conjunto do Carmo e entorno (Igreja e Convento) 

308 PE Recife Restauração da Igreja de São José do Ribamar e entorno 

309 PE Recife Requalificação do Mercado São José 

310 PE Fernando de Noronha Restauração da Fortaleza N. S. dos Remédios 

311 PE Fernando de Noronha 
Conservação e revitalização das ruínas e pátios seculares da Vila dos 
Remédios 

312 PE Fernando de Noronha Conservação e revitalização do Forte Santo Antônio 

313 PE Fernando de Noronha Conservação e revitalização do Forte São Pedro do Boldró 

314 PI Parnaíba Restauração do Complexo Ferroviário - equipamento cultural 

315 PI Parnaíba Restauração do Conjunto do Porto das Barcas - Museu do Mar 

316 PI Parnaíba Restauração do Casarão da Escola de Direito Miranda Osório 

317 PI Parnaíba Restauração do Antigo Sobrado Dona Auta 

318 PI Parnaíba Restauração do Sobrado do Museu Simplício Dias - Etapa final 

319 PI Parnaíba 
Restauração das Igrejas de N. S. da Graça, N. S. do Rosário, Capela de N. S. do 
Monte Serrate, Igrejas de N. S. da Graça e N. S. do Rosário 

320 PR Antonina Restauração do Armazém Macedo e Barracão Anexo 

321 PR Antonina Restauração do Sobrado da Prefeitura Municipal e anexo 

322 PR Antonina Conservação e Revitalização da Estação Ferroviária e do Entorno 

323 PR Antonina 
Restauração da Fonte da Laranjeira e Requalificação do Largo da Fonte e 
entorno  

324 PR Antonina 
Restauração da Fonte da Carioca e Requalificação do Largo da Carioca e 
entorno 

325 PR Antonina 
Restauração do Santuário de Nossa Senhora do Pilar e requalificação do 
entorno 

326 PR Antonina 
Restauração da Igreja do Senhor Bom Jesus do Saiva e requalificação do 
entorno 

327 PR Antonina Restauração da Igreja de São Benedito e requalificação do entorno 

328 RJ Rio de Janeiro Requalificação do entorno do Passeio Público - Bairro Serrador 

329 RJ Rio de Janeiro 
Restauração do Antigo Automóvel Clube - Centro de Representação da 
Cidade do Rio de Janeiro nos Eventos Internacionais 

330 RJ Rio de Janeiro Complementação Lapa Legal - Requalificação de espaços públicos 

331 RJ Rio de Janeiro Restauração do Palácio Gustavo Capanema - Centro Lúcio Costa 

332 RJ Rio de Janeiro Restauração da Biblioteca Nacional 

333 RJ Rio de Janeiro Restauração do Museu Nacional de Belas Artes  - Fase II 

334 RJ Rio de Janeiro Restauração da Antiga Sede das Docas - Av. Rio Branco, 46 - IPHAN 

335 RJ Rio de Janeiro 
Restauração de Casarão na Praça da República, 22 - Centro Nacional de 
Arqueologia 

336 RJ Rio de Janeiro Restauração do Museu da República e seu Jardim Histórico  

337 RJ Rio de Janeiro Restauração do Museu Histórico Nacional 

338 RJ Rio de Janeiro Restauração e implantação do Museu do Trem 

339 RJ Rio de Janeiro 
Restauração de Bicas e Chafarizes do Rio de Janeiro (Lagarto, Paulo 
Fernandes e Riachuelo) 

340 RJ Vassouras 
Restauração da antiga Casa do Barão de Vassouras (c. 1850) - Casa do 
Patrimônio e sede do IPHAN  
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341 RJ Vassouras 
Restauração do antigo Fórum na Casa do Barão do Ribeirão (1860) - Centro 
de Memória Documental (Arquivo Público Municipal) e Biblioteca Maurício 
de Lacerda  

342 RJ Vassouras 
Restauração do Casarão da Associação de Paroquianos de Vassouras - 
ASEPAVA (c. 1850) 

343 RJ Vassouras Restauração do Casarão da Casa de Cultura 

344 RJ Vassouras Restauração do Casarão do Museu Casa da Hera e anexos 

345 RJ Vassouras Restauração dos sete chafarizes do Centro Histórico (1842 a 1872) 

346 RJ Vassouras Restauração da Antiga Oficina  - Centro Integrado das Artes e Esportes  

347 RJ Vassouras Restauração do Casarão do Asilo Barão do Amparo 

348 RN Natal Restauração do Forte dos Reis Magos 

349 RN Natal Restauração do Palácio Felipe Camarão 

350 RN Natal Requalificação das Praças do Centro Histórico 

351 RN Natal Restauração do Casarão do Arquivo Arquidiocesano 

352 RN Natal Restauração do Casarão da Escola de Danças do Teatro Alberto Maranhão 

353 RN Natal 
Restauração do Antigo Grupo Escolar Augusto Severo - Núcleo de extensão 
UFRN 

354 RN Natal Reabilitação do Antigo Hotel Central - habitação de interesse social 

355 RN Natal Restauração do Antigo Armazém Real da Capitania - Casa do Patrimônio 

356 RN Natal Restauração do edifício da SEMUT 

357 RN Natal Restauração do Teatro Alberto Maranhão 

358 RS 
São Miguel das 
Missões 

Implantação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas nas 
Ruínas de São Miguel 

359 RS 
São Miguel das 
Missões 

Implantação do Complexo Cultural do Sítio de São Miguel Arcanjo: Sede do 
Iphan, anexo do Museu das Missões, Centro de Atendimento ao Turista e 
Centro de Interpretação das Missões e Centro Cultural       

360 RS 
São Miguel das 
Missões 

Requalificação urbanística do entorno do Sítio Arqueológico de São Miguel 
Arcanjo 

361 RS Porto Alegre 
Requalificação da Praça da Matriz e restauração do Monumento à Júlio de 
Castilhos 

362 RS Porto Alegre Finalização da requalificação da Praça da Alfândega 

363 RS Porto Alegre Finalização da restauração do Casarão da Pinacoteca Rubem Berta 

364 RS Porto Alegre Finalização da obra de restauração do Palacete Argentina e anexo - IPHAN 

365 RS Porto Alegre Restauração do Museu Júlio de Castilhos 

366 RS Porto Alegre 
Etapa final da restauração do Museu de Comunicação Social Hipólito José da 
Costa 

367 RS Porto Alegre Restauração do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

368 RS Porto Alegre 
Restauração da antiga sede dos Correios  - Memorial do Rio Grande do Sul e o 
Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 

369 RS Porto Alegre Restauração do Mercado Público 

370 RS Pelotas Restauração do Theatro Sete de Abril 

371 RS Pelotas Implantação do Museu da Cidade de Pelotas (Casa 6) 

372 RS Pelotas Requalificação da Pça. Cel. Pedro Osório e travessias acessíveis (Etapa final) 

373 RS Pelotas Etapa final da restauração da Casa 2 - Centro Cultural Adail Bento Costa 

374 RS Pelotas Etapa final da obra do Antigo Grande Hotel 

375 RS Pelotas 
Restauração dos galpões anexos à Estação Férrea - Centro Administrativo 
Municipal 
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376 RS Jaguarão 
Finalização da restauração da Antiga Enfermaria Militar - Centro de 
Interpretação do Pampa - Unipampa 

377 RS Jaguarão Finalização da restauração do Teatro Esperança 

378 RS Jaguarão Restauração da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo 

379 RS Jaguarão Restauração do Mercado Público Municipal 

380 RS Jaguarão Restauração do Antigo Fórum - Casa de Cultura 

381 RS Jaguarão Restauração da Antiga Inspetoria Veterinária 

382 RS Jaguarão Restauração do Casarão da Prefeitura Municipal 

383 RS Jaguarão Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo das Bandeiras 

384 RS Jaguarão Restauração do Casarão do Clube Jaguarense 

385 RS Jaguarão Restauração do Casarão Clube Social 24 de Agosto 

386 RS Jaguarão Restauração do Cine Regente 

387 SC Florianópolis Restauração da Antiga Alfândega  - instalação da Casa do Patrimônio 

388 SC Florianópolis 
Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortalezas 
de Anhatomirim, Araçatuba, Ratones, Santana, Santa Bárbara, São João, São 
José da Ponta Grossa e Marechal Moura  

389 SC Florianópolis Restauração do Sobrado do Museu Victor Meirelles e anexo 

390 SC Florianópolis Restauração da Ala Sul do Mercado Público Municipal 

391 SC Laguna 
Requalificação Urbanística do Centro Histórico - 1a. Etapa – R. Raulino Horn e 
Largo do Rosário 

392 SC Laguna Etapa final da restauração do Casarão do Clube União Operária e anexo 

393 SC Laguna Restauração da Casa de Anita Garibaldi 

394 SC Laguna Restauração do Sobrado da Sociedade Musical Carlos Gomes 

395 SC Laguna Restauração da Casa Candemil - Arquivo Público Municipal  

396 SC Laguna Restauração da Antiga subestação de energia 

397 SC Laguna Restauração do Casarão da Sociedade Recreativa Clube Congresso 

398 SC Laguna Restauração da Antiga Estação Ferroviária e agenciamento do entorno 

399 SC Laguna Restauração do Casarão do Clube Blondin 

400 SE Aracaju Restauração do Complexo Ferroviário 

401 SE Aracaju 
Requalificação da Praça dos Expedicionários (5.822,05 m²) e entorno 
(2.131,00 m) 

402 SE São Cristóvão Restauração do Sobrado do Balcão Corrido 

403 SE São Cristóvão Restauração da Sede da Prefeitura Municipal 

404 SE São Cristóvão Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia 

405 SE São Cristóvão Restauração da Igreja N. Sra. do Amparo 

406 SE São Cristóvão 
Restauração dos prédios da Estação Ferroviária e Capelinha  e requalificação 
urbanística de sua esplanada 

407 SE São Cristóvão Restauração da Igreja Nossa Senhora do Rosário 

408 SE São Cristóvão Restauração do Convento São Francisco 

409 SE São Cristóvão Restauração do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão 

410 SP Iguape Restauração da Antiga Casa de Fundição - Museu Histórico Municipal 

411 SP Iguape Restauração do Sobrado dos Toledos - Atendimento ao Turista 

412 SP Iguape Restauração do Sobrado do Paço Municipal 

413 SP Santo André Restauração da Garagem das Locomotivas 

414 SP Santo André Restauro das Oficinas de manutenção das antigas "SPR" e "RFFSA" 

415 SP Santo André Restauro do Almoxarifado da Antiga SPR 
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Nº UF Município Descrição da intervenção 

416 SP Santo André 
Restauração da Antiga Sede da Associação Recreativa Lyra da Serra (Cine 
Lyra) - Cinema 

417 SP Santo André Restauração do Campo de Futebol - Serrano Atlético Clube (1903) 

418 SP Santo André 
Reconstrução de imóvel incendiado na região do Hospital Velho (R. Dr. 
Marun, 313) 

419 SP Santo André Restauração da Casa de engenheiro (Atual Biblioteca) 

420 SP Santo André Etapa 1 - Restauração de 93 imóveis - Vila Martin Smith. 

421 SP Santo André Etapas 2 e 3 - Restauração de 149 imóveis - Vila Martin Smith. 

422 SP São Luiz do Paraitinga 
Requalificação urbanística do centro histórico - 2ª fase – R. Monsenhor 
Ignácio Gióia, Cel. Domingues de Castro e R Cônego Costa Bueno 

423 SP São Luiz do Paraitinga 
Requalificação urbanística da margem do Rio Paraitinga no trecho da Rua do 
Carvalho -  Rua da Música 

424 SP São Luiz do Paraitinga Requalificação da encosta do trecho da Rua do Carvalho 

425 SP São Luiz do Paraitinga Implantação do paisagismo do bosque Oswaldo Cruz  - 2ª fase 
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PAC Cidades Históricas 

Resumo por cidade/UF 

UF MUNICÍPIO Nº. AÇÕES VALOR TOTAL (mi) 

AL Marechal Deodoro 8 8,96 

Penedo 11 20,89 

AL Total 19 29,85 

AM Manaus 10 33,77 

AM Total 10 33,77 

BA Itaparica 5 13,17 

Maragogipe 5 15,74 

Salvador 23 142,10 

Santo Amaro 7 31,08 

BA Total 40 202,09 

CE Aracati 5 8,33 

Fortaleza 2 12,00 

Sobral 13 17,11 

CE Total 20 37,44 

GO Goiânia 2 22,85 

Goiás 6 26,90 

GO Total 8 49,75 

MA São Luís 44 133,16 

MA Total 44 133,75 

MG Belo Horizonte 5 16,72 

Congonhas 10 25,08 

Diamantina 13 29,29 

Mariana 15 67,28 

Ouro Preto 15 36,46 

Sabará 9 18,52 

São João del Rei 15 41,42 

Serro 11 22,39 

MG Total 93 257,16 

MS Corumbá 10 19,69 

MS Total 10 19,69 

MT Cuiabá 16 10,49 

MT Total 16 10,49 

PA Belém 15 47,60 

PA Total 15 47,60 

PB João Pessoa 11 50,76 

PB Total 11 50,76 

PE Fernando de Noronha 4 30,80 

Olinda 14 61,77 

Recife 8 78,38 

PE Total 26 170,96 

PI Parnaíba 6 38,97 

PI Total 6 38,97 

PR Antonina 8 16,98 

ANEXO F
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UF MUNICÍPIO Nº. AÇÕES VALOR TOTAL (mi) 

PR Total   8 16,98 

RJ Rio de Janeiro 12 203,63 

 
Vassouras 8 26,85 

RJ Total   20 230,47 

RN Natal 10 43,48 

RN Total   10 43,48 

RS Jaguarão 11 40,30 

 
Pelotas 6 32,80 

 
Porto Alegre 9 50,50 

 
São Miguel das Missões 3 27,62 

RS Total   29 151,21 

SC Florianópolis 4 19,73 

 
Laguna 9 18,81 

SC Total   13 38,54 

SE Aracaju 2 11,47 

 
São Cristóvão 8 11,10 

SE Total   10 22,57 

SP Iguape 3 8,41 

 
Santo André 9 42,42 

 
São Luiz do Paraitinga 4 3,85 

SP Total   16 54,68 

Total Geral 424 1.639,62 
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Interessado: Dr. JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

Assunto: ICP nº 1.24.000.001117/2015-16 (Relocação da comunidade de Porto do 
Capim, João Pessoa/PB) 

Responsável: Ivan Soares Farias 
Analista Pericial em Antropologia 

Sr. Procurador da República, 

Em cumprimento a sua determinação, visando instruir o Inquérito em 

epígrafe, segue abaixo o resultado da diligência requisitada por V. Exª., bem como o parecer 

conclusivo. 

Análise do projeto governamental 

Trata-se de projeto de reurbanização denominado Projeto de Revitalização 

do Antigo Porto do Capim promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa por 

intermédio das secretarias de Planejamento e de Habitação Social, que abrangeria antigas 

áreas residenciais de Porto do Capim, Frei Vital, Praça Quinze e Nassau localizadas no centro 

histórico de João Pessoa, e tendo como mote principal a relocação de suas comunidades 

instaladas há longos anos. 

O referido Projeto de Revitalização se constitui de uma reurbanização da 

área pela restauração de edifícios históricos (arquitetura do séc. XIX), construção de uma 

arena multiuso com quadra poliesportiva, estacionamentos, praças com quiosques, centro 

comercial e blocos residenciais com infraestrutura e equipamentos comunitários. Os recursos 

viriam de um convênio de cooperação Brasil/Espanha, do Ministério das Cidades (PAC), do 

ANEXO G



programa habitacional Minha Casa Minha Vida, e obedeceria ao interesse governamental de 

revitalização de áreas históricas com vistas ao incremento do turismo, com recursos já 

empenhados. 

Os objetivos de projetos de revitalizações urbanas presentes em quase todas 

as grandes cidades brasileiras, têm enfrentado severas críticas de urbanistas, ambientalistas e 

sociólogos. Elas apontam nas ações de planejamento, privilégios ao mercado do turismo em 

detrimento das comunidades locais, muitas das quais tradicionais, que geralmente enfrentam 

por longo tempo, problemas socioambientais resultantes de mudanças socioespaciais e 

econômicas das cidades. 

Medidas de intervenção estatal no sentido da alteração da paisagem urbana 

visando converter uma área de valor histórico-cultural a um segmento de mercado por meio 

de uma reconfiguração estética, tanto de edifícios velhos e abandonados quanto de seus 

moradores e suas moradias precárias, concebidos nesta perspectiva como coisas de valor 

secundário, têm recebido da academia a qualificação de processos de gentrificação 1 -

processos de reurbanização de caráter excludente, privatizador e cruel porque desaloja e 

impede que pessoas de baixa renda continuem a viver no local devido ao aumento de custos 

de bens e serviços. 

Em contraposição a essa perspectiva ideológica de reurbanização estão as 

orientações e recomendações nacionais e internacionais acerca do patrimônio cultural. A 

Declaração de Xi'an (2005) afirma nos itens 1 e 10, que o entorno das edificações supõe uma 

interação com o ambiente natural, que práticas sociais, costumes, conhecimentos tradicionais, 

usos e atividades, aspectos do patrimônio cultural intangível criam e formam o espaço físico; 

e nesse sentido "[ ... ] deve-se gerir a mudança do entorno das edificações, dos sítios e das 

áreas de valor patrimonial de modo que seu significado cultural e seu caráter peculiar sejam 

mantidos[ ... ]". 

Nessa toada, a Carta de Petrópolis (1987) ao estabelecer princípios básicos 

para as intervenções em centros históricos destaca no item III: "A cidade enquanto expressão 

cultural, socialmente fabricada, não é eliminatória, mas somatória. Neste sentido, todo o 

espaço edificado é resultado de um processo de produção social, só se justificando sua 

substituição após o esgotamento do seu potencial sociocultural. Os critérios para avaliar a 

conveniência desta substituição devem levar em conta o custo sociocultural do 'novo'.". 

1 Fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos 
pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de baixa renda 
local. Tal valorização é seguida de um aumento de custos de bens e serviços, dificultando a permanência de 
antigos moradores de renda insuficiente para sua manutenção no local cuja realidade foi alterada. 



No que pertine ao Projeto de Revitalização do Antigo Porto do Capim, 

observa-se que ele tenta se justificar pela precariedade dos assentamentos existentes, alguns 

dos quais sobre o mangue à beira do rio e sob riscos socioambientais; também pela 

degradação ambiental e necessidade de recuperação dos rios Sanhauá e Jaguaribe. Contudo, 

embora seu componente habitacional aponte a relocação de famílias da comunidade local à 

novas moradias, sem custos de aquisição, com saneamento e estrutura adequadas, além de 

garantir a algumas a continuidade de suas atividades comerciais, desagrada a quase todos os 

moradores porque não atende aos anseios e necessidades em terem uma moradia digna 

(habitação sem saneamento há muitos anos) que mantenha o espaço de convivência 

socioeconômico-cultural com o rio Sanhauá e com o Varadouro. 

Além disso, a degradação ambiental dos rios e do centro histórico tem como 

componente principal o lançamento direto de lixos e dejetos fisiológicos nas águas fluviais, 

que deveria ser enfrentado pela promoção de estrutura adequada de saneamento básico e 

educação ambiental, todos de responsabilidade do poder público, mais precisamente das 

secretarias do município de João Pessoa, de Habitação Social, de Infraestrutura, de 

Desenvolvimento Urbano e de Planejamento. De modo que, a proposta de relocação das 

comunidades ribeirinhas não deveria se basear no argumento de solução para a degradação 

ambiental, dando a entender que esse é o único meio de defender o meio ambiente local como 

se não existissem outras possibilidades, e que a culpa por ela ocorrer é tão somente dos que lá 

vivem - diga-se de passagem esquecidos pelo poder público - como se não existissem outros 

fatores. 

Além disso, o projeto prevê unidades residenciais de 42 m2 em blocos 

habitacionais para relocar os moradores, hoje na maioria vivendo em casas próprias de 

pavimento térreo, algumas reformadas e ampliadas conferindo conforto e orgulho. O local dos 

blocos seria próximo das residências atuais mas suficiente para alterar o modo de vida 

construído há longos anos pelos ribeirinhos. 

Ou seja, do ponto de vista antropológico a proposta de relocação das 

comunidades do Porto do Capim e da Vila N assau e de seus estabelecimentos comerciais 

promete destruir referências sociais, econômicas e culturais, e não somente dos moradores 

antigos mas também dos visitantes, transeuntes e comerciantes da região que buscam naqueles 

espaços, comércios, encontros e convívios. 

Vistoria de campo 

Durante uma semana no mês de julho/2015 estive em contato com as 



comunidades moradoras da região de interesse do Projeto de Revitalização do Antigo Porto 

do Capim. Na ocasião percorri a pé a região todos os dias visando identificar a morfologia das 

ruas, suas edificações, a infraestrutura, sua posição em relação ao mangue, e principalmente 

para observar os ritmos e costumes das comunidades moradoras. 

Encontrei ruas calçadas, posteamentos de energia elétrica, telefones 

públicos, indícios de coletas de lixo, calçadas em bom estado, escola municipal em 

funcionamento, igrejas conservadas, pequenos comércios em grande atividade, residências em 

perfeito estado de habitabilidade, e urna sociabilidade pungente e em crescimento. 

A região contaria com cerca de 450 residências permanentes, além de 12 

oficinas, três bares, duas igrejas, uma escola, uma padaria, um sindicato, um comércio de 

móveis, uma fábrica de cerâmica, uma fábrica de mármore, um mercadinho, um armazém, um 

depósito, uma associação de bairro e 16 pequenos comércios de alimentos e produtos de 

primeira necessidade. 

Adentrando nos arruados próximos às margens do rio observamos locais de 

maior vulnerabilidade social e ambiental, como pequenas vilas cujos acessos às residências se 

dão por corredores estreitos, e onde fica explicito a ausência de saneamento básico 

especialmente o escoamento de esgotos. Em todos os cantos a presença de sociabilidades 

revela espaços de convivência social harmônica, seja pelo labor diário da pesca, do conserto 

de barcos, na elaboração de redes de pesca, na comercialização de produtos alimentícios ou 

outros de primeira necessidade, seja no lazer de crianças no rio. 

Para qualquer leigo, essas informações e dados indicam que a localidade 

está perfeitamente consolidada como bairro residencial e de referência comercial do centro 

histórico de João Pessoa. Além disso, essa comunidade estaria assentada na localidade pelo 

longo período de cerca de 70 anos, portanto, tempo suficiente para se consolidar e enraizar 

vínculos socioculturais com o rio, com o mangue, seja por meio das atividades de pesca, de 

lazer, seja por meio de atualização de valores religiosos e festivos relacionados ao local. 

É notável a relação econômica e afetiva que a comunidade estabeleceu com 

o rio Sanhauá revelado por meio da pesca artesanal e dos festejos tradicionais, entre os quais a 

expressão religiosa mais tradicional da comunidade, a procissão marítima de Nossa Senhora 

da Conceição a partir do centro histórico de João Pessoa. 

A devoção ocorre no dia 08 de dezembro e se inicia na Igreja de São Bento 

Gonçalves no bairro do Varadouro, onde é servido um café da manhã aos fiés. Ela que 

começou há mais de sessenta anos pela devoção da comunidade de Porto do Capim, se renova 



a cada ano a partir do aumento de devotos de diversos lugares da cidade. 

A imagem de Nossa Senhora da Conceição sai da igreja e desce a ladeira de 

São Pedro Gonçalves e segue pelas ruas estreitas de Porto do Capim enfeitadas nas cores azul 

e branca. Chega no trapiche da comunidade e navega pelo rio em pequenas embarcações até a 

Ilha da Santa onde ocorre a celebração. 

Contudo, outra coisa me chamou a atenção nesses dias de conversas e 

caminhadas em Porto do Capim e região, além das histórias narradas, da diversidade cultural e 

religiosa, do artesanato e da relação diária com o rio Sanhauá: a tranquilidade. 

Isso mesmo. A tranquilidade que eu ou qualquer transeunte encontra no 

Porto do Capim deve ser sublinhada como um valor sociocultural produzido por sua 

comunidade. Talvez pela relação intrínseca com o rio, que para existir enfrenta em silêncio 

toda sorte de antropização até afluir ao rio Paraíba, a comunidade de Porto do Capim busca 

enfrentar suas dificuldades com tranquilidade fazendo com que todo visitante se sinta em 

segurança, sem as costumeiras ameaças urbanas presentes em quase todas as ruas de João 

Pessoa. 

Ali, não há histórias de assaltos, homicídios ou tentativas, pontos de drogas, 

nem mesmo de brigas banais. Crianças, idosos, mulheres e trabalhadores transitam nas ruas 

tranquilos e até com um certo saudosismo adiantado, talvez inconsciente, de uma época que 

pode não perdurar. 

Nas conversas com as representantes da Associação de Mulheres de Porto 

do Capim, também com a Associação de Moradores e com os próprios moradores, é firme o 

desejo de permanecerem no local que desenvolveram relações e afetos. Não desejam a 

relocação, ainda que perto e supostamente para melhores condições. Até porque, quando 

alguém estabelece relações com um lugar, quando cria laços com coisas e espaços, ela 

humaniza o ambiente, confere nomes e apelidos, estabelece histórias e perspectivas, se 

mistura e se confunde com o ambiente e estende aos quatro cantos que a cerca um pedaço de 

seu lar, de sua família e de si mesma. 

Daí, não basta melhores condições materiais para convencê-los da mudança, 

não basta promessa de apoios assistencialistas. Precisam ser reconhecidos, serem ouvidos, 

sua vontade ser levada em consideração, ver o respeito nascer. Têm na memória de sua 

constituição como comunidade, o longo abandono, o desprezo e a discriminação ainda 

reproduzidos diretamente, sempre que têm a oportunidade de se reunir com representantes do 

governo. Segundo os moradores de Porto do Capim, por exemplo, termos como "favela" e 
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"comunidade descaracterizada", "comunidade depredadora do rio", "devolver o rio a cidade", 

"reconciliar a cidade com o rio" são comuns nos encontros quando são chamados. Se sentem 

desrespeitados. 

A desinformação da comunidade sobre o Projeto de Revitalização é também 

marcante nas conversas. Sabem apenas da mudança de residências da comunidade para 

apartamentos de 42 m2 próximos à atual localidade mas não sabem como seriam distribuídos 

as unidades, nem como seriam mantidos seus pequenos comércios, se seriam indenizados 

pelos investimentos que fizeram nas residências próprias, as custas de muito suor como 

dizem, não sabem se teriam finalmente escolas e postos de saúde, se poderiam usar os 

equipamentos públicos da arena multiuso igualmente aos transeuntes, desconfiam até mesmo 

de que seriam impedidos de manter com o rio a relação de lazer e trabalho que os alimentou 

até hoje. 

Têm também a informação de que a proposta do governo para a Revitalização 

vem mudando nos últimos anos, não sabem dizer em que consistem tais mudanças apenas que 

duas coisas são insistentemente mantidas: a sua relocação e a irrelevância de sua opinião. 

Sobre serem ouvidos e consultados, são uníssonos nas reclamações. Têm 

participado de reuniões nas quais é informado que o projeto já está pronto e em vias de 

implantação, em que pese após cada apresentação do projeto as dúvidas permaneçam. 

Parecer conclusivo: a tradicionalidade da comunidade de Porto do Capim 

O Decreto presidencial nº 6.040, de 07/02/2007, define como comunidades 

tradicionais grupos culturalmente diferenciados que possuam formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Dessa forma, são comunidades 

tradicionais aquelas compostas por povos indígenas, remanescentes de quilombos, populações 

ribeirinhas, pescadores, ciganos, caiçaras, povos de terreiro, seringueiros e outras não 

necessariamente étnicas. 

Nesse sentido, como afirma a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha2, o 

emprego do termo "comunidades .tradicionais" é propositalmente abrangente. E essa 

abrangência não deve ser confundida com confusão conceituai. Definir as populações 

tradicionais pela adesão à tradição seria um erro em face dos conhecimentos antropológicos 

atuais e defini-las como populações que têm baixo impacto sobre o ambiente, para depois 

- - -- -- - - - - - · ·· · iÇÕes tradicionais e a convenção da diversidade biológica". Revista do Inscicu10 de b 
Estudos Avançados, 1999. ~ 

"---



afirmar que são ecologicamente sustentáveis, seria redundante. Também se as definirmos 

como populações que estão fora da esfera do mercado, será injusto e irreal a partir da 

dinâmica socioeconômica que abrange seus territórios. 

Logo, ainda que insistamos descrevê-las nos textos acadêmicos e jurídicos por 

meio das propriedades ou características de elementos que as constituem, já podemos afirmar 

que populações tradicionais são grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar 

(através de meios práticos e simbólicos) uma identidade pública que inclui algumas, não 

necessariamente todas, as seguintes características: o uso de técnicas ambientais de baixo 

impacto, formas equitativas de organização social, a presença de instituições com 

legitimidade para fazer cumprir suas normas; liderança local e, por fim, traços socioculturais 

que são seletivamente reafirmados e reelaborados. 

É, portanto, a unidade política em torno do qual um grupo social se faz coeso a 

principal característica daquilo que a antropologia contemporânea tem tratado como grupo 

étnico. As formas como esses grupos sociais mantêm-se agregados fazem da identidade étnica 

um elemento fundamental, se não o principal, na preservação dos interesses daquela 

coletividade e na reivindicação de serem alçados a condição de cidadãos específicos. 

O que todos esses grupos tradicionais possuem em comum é o fato de que têm 

uma história de baixo impacto ambiental e por circunstâncias interesses em manter ou em 

recuperar o controle sobre o território que exploram. E, acima de tudo, estão dispostos a uma 

negociação: em troca do controle sobre o território, comprometem-se a prestar serviços 

ambientais. 

E diante disso não podemos ter dúvidas de que a categoria "comunidades 

tradicionais" é ocupada por sujeitos políticos que estão dispostos a conferir-lhe substância 

para serem reconhecidos identitariamente, e que estão dispostos a constituir um pacto: 

comprometer-se a uma série de práticas, em troca de algum tipo de benefício e sobretudo de 

direitos territoriais. 

Portanto, embora seja redundante dizer que populações tradicionais têm um 

baixo impacto negativo sobre o ambiente, não é tautológico afirmar que um grupo social 

específico como o da comunidade de Porto do Capim em João Pessoa foi se tornando ao 

longo de décadas uma comunidade tradicional, já que se trata de um processo sociocultural 

dinâmico e de autodeterminação. Internamente, esse processo autoconstituinte requer o 

estabelecimento de regras de conservação, bem como de lideranças e instituições legítimas, e 

externamente precisa do reconhecimento por parte de organizações que compõem o Estado 

(UFPb, IPHAN, SPU, Prefeirura, MPF etc.). 



Assim, as famílias que constituem a comunidade que ocupa 

tradicionalmente a região do Porto do Capim e se utiliza de recursos naturais como 

condição de subsistência para a sua reprodução física, social e econômica, recorrendo a 

conhecimentos herdados por tradição e reproduzidos por gerações, devem ser 

identificadas como tradicionais nos termos do decreto, mais especificamente como 

pertencentes a uma comunidade ribeirinha. 

Importante ainda lembrar que comunidades ribeirinhas são aquelas populações 

tradicionais que estabelecem na sua construção identitária, referência espacial, territorial e 

simbólica com o rio que se constitui o elemento agregador usado como critério de união e 

comportamento que dita o ritmo social. A partir dessa referência fundante a comunidade 

produz conhecimentos sobre a fauna, a flora e o meio ambiente. No caso, Porto de Capim 

também faz uso fitoterápico de plantas medicinais. 

Sem mais para o momento, este é o parecer, 

_ :A.N SOARES F~ 
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