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RESUMO 

 

PASQUOTTO, G. B. O Edifício Cultural como Estratégia de Intervenção Urbana: 

A Cidade das Artes na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 2016. Tese (Doutorado) – 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2016.  

 

O marketing urbano e o planejamento estratégico vêm sendo utilizados em uma 

dinâmica onde a produção, consumo e lucro são os aspectos esperados como 

resultado das ações do poder público. A promoção urbana recria novas imagens para 

serem vendidas no mercado global, ao mesmo tempo em que promove rearranjos 

espaciais para readequá-las às novas necessidades locais. O emprego da cultura 

como ferramenta do planejamento estratégico e marketing urbano, utiliza-se de 

edifícios culturais ícones para alavancar processos de promoção e renovação urbana 

em diversos lugares do mundo. Esta tese analisa a construção do complexo cultural 

Cidade da Música/Artes no Rio de Janeiro, baseando-se na hipótese de que, embora 

tal inserção siga ditames do planejamento estratégico e da promoção urbana, ela não 

resultou em transformações significativas para a região, não atingindo os objetivos 

preconizados por este modelo de planejamento. 

 

Palavras-chave: Cultura, Planejamento Estratégico, Marketing Urbano, Edifícios 

Culturais, Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

 

PASQUOTTO, G. B. The Cultural Building as Strategy of Urban Intervention: The 

Cidade das Artes in Barra da Tijuca. 2016. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

The urban marketing and strategic planning have been used in a dynamic which the 

production consumption and profit are expected aspects in result of the actions of public 

power. The urban promotion re-creates new images to be sold in the global market, 

while promote spatial rearrangements in order to adjust them to the new local needs. 

The use of culture as a tool of strategic planning and urban marketing, using cultural 

icons buildings to leverage urban promotion and renew processes in different parts of 

the world. This thesis analyse the construction of Cidade da Música/Artes cultural 

complex in Rio de Janeiro, based on the hypothesis that although such insertion follows 

strategic dictates of urban promotion, it did not result in substantial transformations to 

the region and did not reach recommended targets for this model planning.  

 

Keywords: Culture, Strategic Planning, Urban Marketing, Cultural Buildings, Rio de 

Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1990 as cidades passaram a adotar estratégias de 

desenvolvimento urbano, procurando potencializar as oportunidades de atração de 

investimentos, utilizando-se da política e planejamento urbano estratégico para 

adequá-las ao contexto mundial (LOPES, 1998). Verifica-se que uma das principais 

estratégias de tais cidades foi a da competitividade em escala mundial utilizada para 

“responder às demandas globais e atrair recursos humanos e financeiros 

internacionais” (BORJA; FORN, 1996). Diante da pretensa necessidade de competir, 

elas passam a assegurar seu status no contexto internacional por meio da 

transformação do espaço urbano em “vitrine”, com consequências territoriais 

marcantes.  

Deste modo, as cidades passam a constituir produtos que serão vistos, 

vendidos e comercializados. Se a forma de exposição ou seu objeto forem bem 

definidos por ocasião do planejamento estratégico, geralmente a cidade se sobressai 

no contexto da competição global.  

Duas ações foram de grande importância neste processo. A primeira foi a do 

capital imobiliário, que criou localizações privilegiadas e induziu à demanda por 

intermédio da oferta de produtos imobiliários diferenciados as classes sociais 

solventes. A segunda foi a do poder público local, que buscou a valorização positiva 

da imagem da cidade para a captação de investimentos externos destinados ao 

desenvolvimento da economia urbana (VARGAS; CASTILHO, 2009). Essas ações se 

basearam no planejamento de mercado (ASHWORTH; VOOGD, 1990) e introduziram 

as técnicas de marketing urbano. 

Nas últimas décadas, para dar mais enfoque nas atuações de promoção das 

cidades, a cultura está sendo utilizada como ferramenta de intervenções, planos e 

políticas urbanas. Uma variedade de projetos que empregam a cultura como estratégia 

principal vem se disseminando, onde a tônica das intervenções recai na reabilitação 

ou na recriação de ambientes históricos, na construção de equipamentos culturais 

marcantes, no desenho dos espaços públicos, no uso da arte e da animação cultural, 

entre outros recursos (VAZ, 2004, online). Os resultados desta “regeneração cultural” 

vêm sendo criticados e discutidos nos campos da arquitetura e do urbanismo, do 

planejamento e das ciências sociais (WANSBOROUGH; MAGEEAN, 2000). 
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Como procura demonstrar Hall (2001, p.08), a economia “informacional” torna-

se uma “economia cultural”, que faz da cultura “uma mola propulsora” das novas 

exigências do mercado (ARANTES, 2007, p.152).  Nesta metamorfose, a cultura se 

torna o grande negócio da cidade-mercadoria, e esta se torna cada vez mais 

espetacular. Essa cultura, segundo Häussermann (2000, p. 258) é um produto mágico 

utilizado pelo marketing urbano, que resulta em uma “culturalização” da cidade.  

Na presente pesquisa será analisada como a cultura vem sendo utilizada pelas 

políticas urbanas e pelo planejamento urbano estratégico, a partir de edifícios culturais 

âncoras, e quais impactos ocasionam à cidade, principalmente no seu entorno. Para 

tanto será utilizado como estudo de caso a atuação da cidade do Rio de Janeiro na 

implantação do complexo Cidade da Música/Artes (Figura 1).  

O complexo desenvolvido na gestão do prefeito César Maia e finalizado para 

abertura ao público na gestão do prefeito Eduardo Paes, é uma obra de grande porte 

que foi alvo de muitas polêmicas. Projetado pelo arquiteto Christian de Portzamparc, 

o edifício foi desenvolvido para ser um ícone na Barra da Tijuca, no entanto, perdeu 

sua força simbólica pelos vários problemas envolvendo os custos da obra, a demanda, 

o contexto urbano em que o complexo foi inserido, entre outros. 

 

Figura 1 – Cidade da Música/Artes/Artes do Rio de Janeiro 
Fonte: Acervo pessoal, 2011. 

 Desta forma, a hipótese que se apresenta é a de que apesar da implantação 

do Complexo Cidade da Música/Artes seguir ditames do planejamento urbano 

estratégico e do marketing urbano, ela não resultou em transformações significativas 

para a região, não atingindo os objetivos preconizados por esse modelo de 

planejamento.  
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Para a comprovação de tal hipótese, a tese está dividida em quatro eixos 

principais: i) Revisão Bibliográfica, ii) Espanha e a cultura, iii) Análise da Barra da 

Tijuca e da Cidade da Música/Artes por meio das dimensões e iv) a defesa ou 

refutação da hipótese.  

No primeiro capítulo foi realizada uma revisão bibliográfica para se 

compreender o estado-da-arte com relação ao uso da cultura no contexto do 

planejamento urbano atual. Assim verificar-se-á sua relação com o planejamento 

estratégico, com o marketing urbano, com a mercantilização cultural, com o turismo, 

com o star system e com a arquitetura ícone.  

No segundo capítulo foi analisada a política cultural espanhola. Para tanto, o 

texto foi estruturado em dois eixos (Figura 2).  

O primeiro abordará a participação espanhola no contexto cultural Europeu. O 

país foi escolhido pela política cultural vigente, onde apresentou ações de grande 

impacto mundial, como é o caso do Guggenheim em Bilbao, que se tornou um modelo 

a ser seguido por outros países do mundo. Na face oposta, o país foi escolhido por 

apresentar aspectos contraditórios também de grande impacto, como a “borbulha 

cultural” que se alastrou e apresentou aspectos polêmicos, principalmente com a crise 

econômica paralela aos acontecimentos.  

O segundo eixo visa analisar o planejamento estratégico de Barcelona por meio 

dos seus ícones arquitetônicos culturais como âncoras das ações urbanas. A escolha 

de Barcelona em detrimento de Bilbao (caso mais conhecido e avaliado) deu-se por 

diversos motivos aqui elencados. O primeiro foi pela contribuição à literatura, pois 

enquanto Bilbao é estudado com exaustão, outros casos muito interessantes possuem 

uma bibliografia escassa. O segundo é pela interessante característica multifacetada 

que Barcelona possui, onde, em uma mesma cidade, é possível estudar formas de 

planejamento, ações políticas e culturais diferentes. O terceiro motivo está relacionado 

com o fato de diversas ações do planejamento estratégico de Barcelona utilizarem a 

cultura como promoção urbana, tema focal que permeia e alinhava toda a pesquisa. O 

quarto motivo é a relação, na década de 1990 a 2000, de uma grande influência das 

ações catalãs na cidade do Rio de Janeiro. 
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Figura 2 – Os dois eixos de análise da experiência espanhola.  
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.  

 

Os edifícios culturais da cidade de Barcelona escolhidos foram: i) O Museu de 

Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA) na Ciutat Vella e ii) O museu de Ciências 

Naturais, também conhecido como Museu Blau (que significa museu azul em catalão) 

no Llevant de Barcelona.  

Entretanto, para que fosse possível entender o contexto político, econômico e 

social dos bairros onde tais projetos culturais foram inseridos, a estruturação deste 

capítulo deu-se de forma a abordar, primeiramente, a história do local, suas 

características e os diversos planos urbanos incidentes.  

A metodologia realizada, além da revisão bibliográfica sobre o planejamento 

estratégico onde os edifícios estão inseridos, seu contexto político e social, buscou 

fazer uma observação direta. Desta forma, realizou-se visita aos locais de estudo, 

onde foi possível desenvolver observações e coletar evidências.  

A escolha dos edifícios culturais de Barcelona levou em consideração aspectos 

de escala, impacto estético, iconicidade, utilização de arquitetos do star system e 

problemática urbana, além de serem inseridos na década de 1990-2000.  

O MACBA localiza-se no centro da cidade, em um bairro histórico, porém muito 

degradado. O projeto fez parte de um plano urbano intitulado Plano Especial de 

Reforma Interior (PERI). A estética do edifício, projetada pelo arquiteto Richard Meyer, 

não possui um vínculo com a do bairro, onde o branco colide fortemente com os tons 

amarelados e amarronzados dos edifícios circundantes. As linhas do projeto também 

não possuem nenhuma influência com o da arquitetura catalã.  

O Museu Blau está inserido em uma área de expansão urbana e de grande 

especulação imobiliária. O grande triângulo foi desenvolvido pelos arquitetos suíços 

Herzog & De Meuron e revestido por materiais que remetem uma certa estranheza ao 

primeiro olhar. Porém, como o local é muito aberto e as novas edificações são 
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contemporâneas, o edifício não possui um impacto estético tão duro como o MACBA. 

Ele também foi pensado a partir de diretrizes do planejamento estratégico, que utilizou 

o Fórum das Culturas como cenário para sua concretização.  

O terceiro capítulo possui três eixos de análise (Figura 3). O primeiro denota 

um percurso pelos textos dos planos estratégicos das gestões de César Maia e 

Eduardo Paes, promovendo uma leitura sob a ótica da inserção do marketing urbano 

no planejamento estratégico da cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, no segundo 

eixo, afunila-se o campo de pesquisa, analisando a Barra da Tijuca e seu potencial 

estratégico. O terceiro eixo de análise recai sobre o objeto de pesquisa: a Cidade da 

Música/Artes. Abordaram-se diversas facetas do edifício onde foi empregada a 

metodologia apresentada pela pesquisa1 intitulada ‘Grandes Projetos Urbanos: O que 

se pode aprender com a experiência brasileira?’, financiada e supervisionada pelo 

Lincoln Institute of Land Policy, e coordenada pelo Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Este trabalho elenca dimensões para promover um "olhar empírico que teórico, para 

as práticas antes que para conceitos" (VAINER, 2013, p. 139) diante de Grandes 

Projetos Urbanos (GPU).   

 

Figura 3 – Os eixos de análise do capítulo 3. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.  

 

No quarto e último capítulo foi analisado como a cultura está fazendo parte do 

planejamento estratégico das políticas urbanas e como edifícios âncoras impactam na 

malha urbana da cidade. Esta tese baseia-se na seguinte reflexão: A Cidade das Artes 

no Rio de Janeiro reflete uma estratégia de política urbana?   

                                                

1 Contou com a participação de professores e pesquisadores das seguintes instituições: Universidade 

Federal da Bahia, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo e Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social. 
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Desta forma, a partir da investigação de que estratégia foi utilizada para a 

inserção de um ícone arquitetônico cultural de grande envergadura na Barra da Tijuca 

será possível afirmar ou refutar a hipótese de pesquisa.  

A metodologia utilizada nesta tese baseia-se na combinação de duas vertentes 

metodológicas, a qualitativa e a quantitativa, não acreditando em sua dicotomia, e sim, 

em uma maneira de complementação e ampliação dos dados, na linha de pensamento 

de autores como Minayo (1994).  

A abordagem quantitativa preocupa-se com quantificação de dados, utilizando 

para isto recursos e técnicas estatísticas; é muito utilizada em pesquisas descritivas 

onde se procura descobrir e classificar a relação entre variáveis ou em pesquisas 

conclusivas, buscando relações de causalidade entre eventos (OLIVEIRA, 1997).  

A abordagem qualitativa tem sido frequentemente utilizada em estudos 

voltados para a compreensão da vida humana em grupos. Pode-se dizer, enquanto 

definição genérica, que abrange estudos nos quais se localiza o observador no mundo, 

constituindo-se, portanto, em um enfoque naturalístico e interpretativo da realidade 

(DENZIN; LINCOLN, 2000). 

Na abordagem qualitativa será utilizado o método de Estudo de Caso2, que é 

útil quando “o fenômeno a ser estudado é amplo e complexo, onde o corpo de 

conhecimentos existente é insuficiente para suportar a proposição de questões 

causais e nos casos em que o fenômeno não pode ser estudado fora do contexto onde 

naturalmente ocorre” (BONOMA, 1985). Yin (1989) complementa dizendo que este 

método deve ser adotado quando a pesquisa propõe questões do tipo “como” e “por 

que” e nas quais o pesquisador tenha baixo controle de uma situação que, por sua 

natureza, esteja inserida em contextos sociais. Portanto, como a análise é urbana e 

dependente de diversas questões de cunho político, social e econômico, este método 

se encaixa adequadamente no resultado proposto.  

A Cidade da Música/Artes é um complexo cultural ícone da cidade do Rio de 

Janeiro, que trouxe em seu histórico debates de teor arquitetônico e urbanístico, 

                                                
2 Apesar de autores criticarem a falta de objetividade e rigor insuficientes do método, Yin (1989) e Fachin 

(2001) se posicionam favoravelmente, dizendo que tais questões podem estar presentes em outros métodos de 
investigação científica se o pesquisador não tiver treino ou as habilidades necessárias para realizar estudos de 
natureza científica, não sendo assim inerentes especificamente ao Método do Estudo de Caso.  
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escândalos orçamentários e disputas políticas (Figura 50). Pela escala, tema, apelo 

simbólico, o complexo cultural é um dos edifícios ícones da arquitetura realizada no 

Brasil. No entanto, a bibliografia sobre este tema é escassa, sendo comentada em 

maior quantidade pelos jornais de alta veiculação.  

Esta falta de dados não ocorre apenas na academia. A nebulosidade de 

informações percorre outros níveis, dificultando o acesso e assim, acarretando em 

uma escassez de publicações a respeito. Desta forma, pela dificuldade de informações 

sobre o objeto de estudo, foi realizado um apanhado de reportagens jornalísticas, de 

2003 a 2015, na tentativa de tecer uma linha temporal sobre as ações ocorridas nos 

períodos de concepção e concretização dos projetos analisados, pois ao contrário do 

meio profissional e acadêmico, esta obra tornou-se “campeã de matérias jornalísticas” 

(LEONÍDIO, 2009, online).  

Porém, um dos problemas da compilação jornalística recai no enfoque que tal 

comunicação selecionou, divulgando amplamente os problemas orçamentários, mas 

deixando outras faces descobertas.  

Optou-se, assim, por seguir também a metodologia das dimensões do grupo 

da UFRJ, favorecendo a análise mais completa dos dados. Esta metodologia busca, 

segundo Vainer (2013, p.147), reconhecer a relatividade dos critérios de avaliação 

propostos, pois cada cidade possui sua especificidade.  

Os estudos do planejamento urbano no Brasil, em termos metodológicos, 

"concentraram-se em casos particulares, a partir dos quais são feitas generalizações 

sobre a reconfiguração das práticas de planejamento e gestão do território" 

(OLIVEIRA; LIMA JUNIOR, 2013, p. 167).  

Vainer (2013, p.146) identifica que é possível admitir dois tipos básicos de 

avaliação metodológica: interna e externa. Esta tese pretende utilizar, como no grupo 

da federal, a metodologia 'externa', que avalia “do ponto de vista da cidade os custos 

e benefícios incorridos, os efeitos resultantes das múltiplas e sinérgicas rupturas 

deflagradas por um determinado GPU". Desta forma, foram elencadas cinco 
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dimensões analíticas propostas pelo grupo da UFRJ, porém, com a complementação 

e exclusão de alguns itens para a adequação no objeto desta pesquisa (Figura 4). 

 

Figura 4- As dimensões e as estratégias de análise.  
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Outra análise importante para entender o estudo de caso é a observação direta. 

Com tal objetivo, realizaram-se visitas in loco, onde foi possível desenvolver 

observações e coletar evidências. Tais evidências, segundo YIN (1989, p.91), “são 

úteis para prover informações adicionais sobre o tópico em estudo".  

O uso da documentação levou em consideração as ressalvas de YIN (1989, 

p.86), onde os registros devem ser planejados para que sirva para corroborar e 

aumentar as evidencias vindas de outras fontes. Portanto, nesta tese, será utilizado o 

“Princípio do Uso de Múltiplas Fontes de Evidência” (YIN, 1989), tornando a pesquisa 

mais ampla e completa, além de ser possível o cruzamento de informações e 

evidências. Deste modo, a fase de documentação abrangeu diversas fontes, como 

livros, artigos acadêmicos, periódicos nacionais e internacionais, reportagens 

jornalísticas, contratos, leis, entre outros criando um “Banco de Dados do Estudo de 

caso”.  

Para a complementação do “Banco de Dados do Estudo de caso” foi utilizado 

o método quantitativo, que se caracteriza, como já descrito, pelo emprego da 
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quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento 

dessas por meio de técnicas estatísticas. Possui como diferencial a intenção de 

garantir a precisão dos trabalhos realizados, conduzindo a um resultando com poucas 

chances de distorções.  

Esse método resultou em tabelas, gráficos e mapas que auxiliaram no 

desenvolvimento do conteúdo da pesquisa, corroborando seus resultados com as 

análises qualitativas, trazendo, assim, um resultado mais consistente. Além dos 

gráficos e tabelas, também foi realizado dois questionários direcionados para perfis 

diferentes, na busca de uma análise das percepções da população frente aos ícones 

arquitetônicos e, sobretudo, sobre o objeto de pesquisa. A primeira enquete 

direcionou-se para um corpo técnico, sendo elaborada e divulgada nas faculdades de 

arquitetura e nos escritórios de arquitetura. Foram entrevistados 53 arquitetos e 

urbanistas e 73 estudantes de arquitetura de todo o país, totalizando 126 respostas 

válidas. A segunda enquete foi realizada com os moradores da cidade do Rio de 

Janeiro, totalizando 104 respostas válidas, sendo 29 moradores da Barra da Tijuca e 

75 de outras regiões da cidade (Figura 5).  

 

Figura 5- Enquetes e perfis das pessoas consultadas.   
Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

Nas fases de análise dos dados e resultados obtidos, utilizou-se o princípio 

destacado por YIN (1989) intitulado “Manutenção de uma Cadeia de Evidências” que 

deve ser seguido para melhorar a fidedignidade do Estudo do Caso e tem como 

objetivo explicitar as evidências obtidas para as questões iniciais e como elas foram 

relacionadas às conclusões do estudo, servindo de orientação para observadores 
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externos ou para aqueles que farão uso dos resultados do estudo. "O objetivo final da 

análise é o de tratar as evidencias de forma adequada para se obter conclusões 

analíticas convincentes e eliminar interpretações alternativas" (YIN, 1989, p. 106). 

 Desta forma, as evidências constatadas no decorrer da tese foram alinhavadas 

a partir da ótica do planejamento estratégico e marketing urbano resultando na 

afirmação ou refutação da hipótese de que, apesar da implantação do Complexo 

Cidade da Música/Artes seguir ditames estratégicos de promoção urbana, ela não 

resultou em transformações significativas para a região, não atingindo os objetivos 

preconizados por esse modelo de planejamento. 
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 A CULTURALIZAÇÃO DAS CIDADES 

O planejamento estratégico urbano, introduzido nos Estados Unidos sob as 

crises do lucro e do Estado do Bem-Estar Social entre os anos de 1960 e 70 e a 

imposição da ordem política neoliberal da década 1980, veio a ser aplicado mais 

amplamente a partir de 1990, levando a uma escala global a estratégia mercadológica 

na gestão pública urbana contemporânea.  

Trata-se de uma transposição dos conceitos do planejamento de empresas 

para o planejamento urbano (KAUFMAN; JACOBS, 1987) como instrumental 

necessário para permitir às cidades enfrentar um novo patamar de competição 

mundial, assim como nacional, na disputa por capitais privados, atraindo-os pela oferta 

de sua participação em investimentos em turismo, infraestrutura e equipamentos 

culturais. Desta forma as ações do poder público tornaram-se práticas mercadológicas, 

onde o planejamento estratégico foi sobreposto ao planejamento urbano tradicional, 

encaminhando as diretrizes para programas de promoção urbana, “como que para 

fazer jus à vocação liberal e competitiva que as cidades supostamente passaram a ter” 

(FERREIRA, 2003, p. 157). 

A cidade ajustada à ordem econômica mundial tornou-se lugar privilegiado para 

investimento e consolida-se como mercadoria. Com a intermediação do poder político 

dos governos locais, o espaço urbano passou a se integrar ao circuito de reprodução 

e valorização do capital internacional por meio de medidas de reestruturação urbana, 

adequada às exigências da economia competitiva, bem como pela construção de uma 

imagem que possibilite sua inserção no mercado mundial (PASQUOTTO; OLIVEIRA, 

2010, p. 38). 

O Planejamento Estratégico de Cidades, segundo Lopes (1998, p. 87), 

desenvolveu-se em função da necessidade de equacionar a nova estruturação da 

sociedade urbana com a administração do espaço local, criando novas demandas e 

aspirações.  
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1.1. O Marketing Urbano e a espetacularização da cidade  

O poder local, como já apontara Harvey (1996), abandonou a posição 

prevalente nos anos 1960 de gerenciador da cidade, e adotou, a partir dos anos 1980, 

uma postura de gestor empresarial, ou seja, pautada no “empreendedorismo urbano”, 

em relação ao desenvolvimento econômico. Surge como ramificação do planejamento 

estratégico o marketing urbano, que se utiliza de diversas ferramentas isoladas ou 

complementares entre si para ações competitivas direcionadas ao mercado mundial. 

São elas a arquitetura icônica, os eventos emblemáticos, as “marcas”, o 

discurso/slogan/logotipo e a parceria público privada (PASQUOTTO, 2011). 

O termo edifício icônico, no contexto do planejamento estratégico, é cunhado 

por Charles Jencks em seu livro “Iconic Building: The power of enigma”. Segundo o 

autor, os edifícios contemporâneos são duplamente icônicos, pois primeiramente são 

como imagens reduzidas (como uma espécie de logo) e em segundo, apresentam 

semelhanças entre imagens visuais que propiciam o surgimento de “metáforas 

surpreendentes” (JENCKS, 2005, p. 28). Outras nomenclaturas são utilizadas para 

falar sobre os edifícios que possuem um impacto diferenciado na paisagem urbana, 

como “forma global de caráter escultórico” (MONTANER, 2007, p. 36) ou “ícones de 

grande escala” (HAZAN, 2003, online). Esses ícones são utilizados para aumentar a 

divulgação da cidade e servir como âncora para atração de investimentos, 

competitividade mundial, entre outros, gerando uma repercussão muito grande 

mundialmente por meio da sociedade informacional, “já que os mitos circulam na mídia 

e na rede com grande rapidez, fazendo deles símbolos além das fronteiras do espaço 

local” (HAZAN, 2003, online).  

No entanto, quando utilizado indiscriminadamente, o ícone arquitetônico pode 

ser prejudicial à paisagem urbana. O dano seria a “neutralidade arquitetônica” 

(ZENTES; SCHWARS-ZANETTI apud VARGAS, 2003), ou seja, o fato de as cidades 

tornarem-se “cada vez mais uniformes, cultural e fisicamente” (MENDES, 2006, p.49), 

provocando falta de identificação com o local em que se mora ou que se está visitando. 

Segundo Lynch (2011), os ícones podem provocar uma valorização de determinadas 

características do local ou podem se tornar imperceptíveis, atuando como um 

desintegrador visual que impede a percepção de unidade da imagem física e mental 

do ambiente. E este limiar está sendo ultrapassado em diversos casos nas ações de 

planejamento estratégico contemporâneo. Atualmente, o que se tem visto é uma 
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‘homogeneização da espetacularização’, por projetos que não levam em conta as 

características da cultura local, mas sim uma estética global. Segundo Sánchez (2003, 

p.21), essas novas formas de produção tornam os espaços “cada vez mais 

homogêneos no mundo todo, pois são moldados a partir de valores culturais e hábitos 

de consumo do espaço tornados dominantes na escala mundo”.  

A padronização arquitetônica pode ser vista a partir de duas perspectivas: a da 

forma e a do arquiteto (PASQUOTTO, 2011, p. 50). A primeira relaciona-se com a 

arquitetura monumental não possuir uma característica específica para cada local, 

descartando as tradições, a cultura e os materiais da região. A segunda situação 

caracteriza-se pela homogeneização dos projetos de um arquiteto em qualquer lugar 

que ele os desenvolva, pelas suas características estéticas ele acaba inserindo 

projetos semelhantes em locais muito diferentes, como é o caso dos arquitetos Frank 

O. Gehry, Oscar Niemeyer, entre outros.  

Outro problema constitui-se pela criação de cenários que não condizem com a 

verdadeira situação da população. Os espaços públicos, anteriormente destinados às 

trocas de sociabilidade, os espaços vivenciados, são substituídos por espaços de 

representação, desvinculados dos residentes e usuários, sendo construídos sem 

consideração pelas tradições e as identidades locais (LEVEBVRE, apud LIMA, 2004, 

online). Ocorre, como aponta LIMA (2004, online), uma teatralização da vida pública, 

que exclui a população inicial destes espaços regidos pelo poder público e pelos 

interesses corporativos.  

Além da construção de ícones propriamente ditos, algumas cidades 

procuraram construir edifícios e programas que têm “valor” ampliado por serem 

considerados ‘marcas’ urbanas, como o museu de Guggenheim. Outra forma de dar 

ao edifício uma característica adicional, atraindo mais olhares e investimentos para o 

local, é a assinatura do seu arquiteto/urbanista. De acordo com Hazan (2003, online), 

os arquitetos conceituados mundialmente ajudam a “mitificar” as construções desde 

sua concepção. Esse processo de utilizar os arquitetos do star system representam 

“[...] uma cartada de peso na grande arena estratégica, a mídia” (CAMPOS; SOMEKH, 

2001).  

Os eventos internacionais, que estão normalmente atrelados aos ícones 

arquitetônicos, também são ferramentas importantes na promoção urbana. Segundo 
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Robertson e Guerrier (2003, p.291), alojar “grandes eventos emblemáticos são uma 

forma de as cidades poderem criar uma imagem em nível internacional e atrair 

investimento externo com o objetivo de promover o crescimento de longo prazo”.  Na 

Barcelona do final do século XX eventos como a Copa do Mundo de Futebol em 1982 

e as Olimpíadas em 1992 (como será exposto no próximo capítulo) alavancaram o 

conhecido processo de reestruturação e embelezamento de partes decadentes da 

cidade. Na copa de 2014 e nas olimpiadas de 2016 no Rio de Janeiro  procura-se 

seguir este caminho com a renovação da área portuária (Porto Maravilha) e da 

inserção das estruturas esportivas em locais estratégicos como a Barra da Tijuca, área 

que será objeto de estudo desta tese.  

Segundo Robertson e Guerrier (2003, pág. 305), se os planos de 

desenvolvimento urbano e do evento são concisos, holísticos e de longo prazo, e se 

são consideradas todas as capacidades necessárias, com claras linhas de 

responsabilidade, então os benefícios podem ultrapassar as perdas. “Vale ressaltar 

que os encontros, eventos, congressos e reuniões ocorridos nas cidades possibilitam 

um crescimento nas propostas projetuais, uma projeção nacional e internacional das 

ideias em andamento, uma maior facilidade em reunir parcerias e uma abertura para 

novos investidores” (PASQUOTTO, 2006). No entanto, também podem ocasionar 

dívida pública, verbas redirecionadas, gerando deficiência orçamentária em outras 

áreas, estruturas abandonadas, entre outros.  

Além das ações concretas realizadas para o marketing urbano, existe outra 

ferramenta que facilita a adesão da população e dos investidores no planejamento: o 

discurso. Trata-se, segundo Sanchez et al (2004), de apresentações orais voltadas 

para a instauração de um clima – e de um espírito - pretensamente dinamizador e 

empreendedor na cidade. Os promotores do marketing urbano utilizam termos como 

‘sinergias’, ‘parcerias’, ‘competitividade’, ‘sustentabilidade ambiental’, 

“sustentabilidade ‘financeira’, ‘pertencimento’, ‘cidadania’, ‘eficiência’, entre outros. 

Esses autores defendem que a lealdade ao lugar e o sentido de pertencimento 

estimulados pelos “projetos de cidade” em curso, têm significado político: incidem tanto 

nas mentalidades coletivas quanto no território (SANCHEZ, 2001, p. 36). O discurso 

também está relacionado com obras de promoção urbana quando o poder público 

passa a listar em seus pronunciamentos o repertório de obras na cidade assinadas por 

grandes arquitetos como sinal indicador do seu “processo de internacionalização”.  



 

35 | P á g i n a  
 

 
O Edifício Cultural como Estratégia de Intervenção Urbana:  

A Cidade das Artes na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.  

A última ferramenta é a parceria público-privada, muito utilizada no 

planejamento estratégico de promoção urbana. No processo de “empresariamento” 

urbano (HARVEY, 1996), a formação de parcerias entre o setor público e a iniciativa 

privada “constitui-se em um dos principais pilares das novas feições e estrutura do 

governo urbano sintonizado na competitividade” (SANCHEZ et. al., 2004, p.49). As 

parcerias buscam implementar meios de obter financiamento para as obras frente à 

crise fiscal e à escassez de recursos públicos, escapar dos regulamentos e/ou 

impedimentos da máquina pública e facilitar a confecção de novas formatações 

jurídicas, burocrático-administrativas e financeiras para a execução dos projetos 

(SANCHEZ et. al., 2004).  

Complementando, os autores relatam que as parcerias público-privadas são 

compreendidas como condição principal e um dos principais recursos para a 

realização de um projeto, ocorrendo assim uma “flexibilização do programa básico” 

conforme os interesses desses agentes, chegando à mudança de temas e dimensões 

dos projetos. No entanto, é necessário a investigação de um equilíbrio entre os 

parceiros, para que o setor privado não dite a forma de planejar seguindo 

exclusivamente seus interesses, em detrimento do que seria melhor para a cidade.  

Vale ressaltar também que, como indica Sanchez (2003, p.53), além de 

parcerias público-privadas, ocorre em alguns projetos ou programas um 

comprometimento das agências de cooperação, instituições multilaterais e 

organizações supranacionais, como o Banco Mundial, a ONU (Organização das 

Nações Unidas), o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e a Comunidade Europeia. Segundo a 

autora, a identificação dessa ligação política entre as agências multilaterais de 

cooperação e alguns dos “principais ideólogos encarregados da difusão do ‘novo 

modelo de gestão urbana’ [...] permite o entendimento das conexões entre o chamado 

‘pensamento global’ e a ideologia neoliberal”, fazendo com que um determinado 

‘modelo” de cidade se constitua como um pensamento geral de todas as nações, 

encarregadas de difundir um ideário, políticas e práticas de planejamento.  
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1.2. Grandes Projetos Urbanos 

Os estudos dos projetos urbanos, cada vez mais recorrentes na literatura 

anglo-saxônica, possuem escassas análises nas literaturas nacionais e latino-

americanas. Um dos aspectos que diferem tais estudos é que na América do Sul as 

intervenções são pontuais, dificultando a identificação de projetos estratégicos 

capazes de alterar o todo urbano das cidades onde são implementados. Esta falta de 

um Master Plan permeia diversas experiências brasileiras e será retomada no estudo 

de caso desta tese.  

O Planejamento, desta forma, pode utilizar dos Grandes Projetos Urbanos e 

dos projetos de intervenção pontual concentrada. Nos Projetos Urbanos, devido a esta 

escala, trabalham com a premissa que sua implantação não é totalmente determinada 

(PORTAS, 2003, online), e, sim, que seu processo é aberto, com retroalimentações, 

pois ele está sujeito a frequentes readaptações a partir das exigências de 

circunstâncias cambiáveis e pela dinâmica de interação entre os atores envolvidos 

(ASCHER, 2001). Os projetos urbanos de intervenção pontual concentrada investem 

vultosos recursos em algumas estruturas ou edificações, dotados de visibilidade 

midiática, são considerados capazes de disseminar “contaminações positivas” sobre o 

entorno e de contribuir para a constituição de uma nova imagem urbana.  

A literatura sobre os Grandes Projetos Urbanos (GPU´s) está dividida em três 

vertentes: os críticos, os defensores e os neutros. A primeira vertente defende que tais 

projetos são mais uma estratégia de dominação levada adiante no âmbito do 

planejamento e das intervenções sobre o território (ARANTES, 2007; HARVEY, 1996; 

MOULAERT; RODRÍGUEZ, 2003). Defende também que os projetos são de interesse 

de uma minoria capaz de apropriar-se de seus resultados financeiros e de elementos 

obrigatórios em ações do chamado Planejamento Estratégico. Tsiomis (2003) relata 

que “o projeto urbano é um projeto de embelezamento disfarçado em estratégia, ou ao 

contrário”. Para outros, uma forma para enfrentar a alienação que acompanha os 

processos recentes da expansão capitalista (BORJA; CASTELLS, 1997; ASCHER, 

2001). Segundo Oliveira e Lima Junior (2009), tais posicionamentos podem ser 

englobados em dois grandes grupos: os apologistas e os críticos (Quadro 1). 
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Quadro 1- Diferentes perspectivas sobre os Grandes Projetos Urbanos: Apologistas e Críticos.  
 

DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE OS GRANDES PROJETOS URBANOS 

APOLOGISTAS CRÍTICOS 
Desenvolvidos em redes sociais baseadas em 
confiança mútua e dependentes de mecanismos 
de negociação e coordenação, para acomodarem 
diferentes interesses. 

O poder de decisão sobre os GPUs é detido por 
atores de uma região específica do espaço social, 
o que os configura como elitistas e autoritários.  

Baseados numa representação do espaço 
contemporâneo em termos de globalização e 
competição: decisões são tomadas em referência 
a escalas que ultrapassam a comunidade e o 
entorno imediato do projeto. 

Os GPUs subordinam o local aos interesses 
globais. 

Dependentes de uma formulação da questão 
urbana em torno da ideia de crise e reestruturação 
econômica, pelo que são voltados para a atração 
de investimentos e a garantia do 
desenvolvimento.  

A ênfase na dimensão econômica desconsidera 
os interesses das comunidades locais (valor de 
uso), abre espaço para a realização dos 
interesses de grupos (valor de troca) dominantes 
e contribui para acentuar as diferenças sociais.  

Pragmáticos: fundados numa leitura da realidade 
que recorre a formas flexíveis de tomada de 
decisão e ação, próprias para readaptar o projeto 
às circunstâncias emergentes ao longo do tempo 
de sua implantação.  

Conservadores: desconsideram ou mesmo 
restringem a possibilidade de transformação 
social. 

Baseados na premissa que irão gerar impactos 
positivos a difundir-se pelo espaço físico 
(reestruturação urbana e melhoria das condições 
locais de vida) e social (distribuição da riqueza 
socialmente produzida).  

A premissa de que são benéficos para o conjunto 
da sociedade é tida como infundada pois os GPUs 
resultam em impactos negativos, sobretudo por 
contribuir para o acirramento da exclusão sócio 
territorial.  

Dedicados às intervenções físicas, tratadas como 
meios para a realização de estratégias de 
desenvolvimento. 

Referidos ao estrangeiro, sem adequada 
inserção, também retiram o foco de políticas 
sociais distributivas, extensivas a toda a cidade.  

Desenvolvidos com soluções sofisticadas, 
afinados com as tecnologias mais avançadas no 
mundo da globalização e apoiados em múltiplas 
competências e saberes.  

Ao adotar tecnologias exógenas, inacessíveis 
para o cidadão comum e para a maior parte das 
empresas locais, os GPUs reproduzem 
localmente, as diferenças do espaço global.  

FONTE: OLIVEIRA, Fabrício Leal de; LIMA JUNIOR, Pedro de Novais Grandes Projetos Urbanos: Panorama da 
Experiência Brasileira. In Congresso da LASA, Rio de Janeiro, 2009 

 

Entretanto, existe uma terceira vertente, como no caso de Ultramari e Rezende 

(2007, p. 09), que busca um equilíbrio, relatando que é “necessário relativizar, sem 

deixar de se estar atento aos riscos”, como a da vulgarização histórica urbana por meio 

da revalorização cênica do patrimônio arquitetônico, da valorização de partes para 

resultar no todo e da procura, por meio da criação de ícones de arquitetura e 

urbanismo, de agregar interesses opostos e apaziguar críticas e polêmicas contrárias 

a determinado projeto político-partidário. 

Estas estratégias urbanas se utilizam de vários métodos, como vistos acima, 

para a promoção urbana. Porém, atualmente, observa-se que a cultura também está 

sendo utilizada como ferramenta estratégica.  
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2.1. A cultura, turismo e a cidade 

Segundo Huyssen (1996, p. 238) existem três modelos em que o fenômeno da 

cultura pode se adequar. O primeiro é a “cultura como compensação”, defendido pelos 

filósofos neoconservadores alemães, que afirmam que a perda da tradição na 

modernidade faria com que a sociedade se remetesse ao passado, ligando-se, assim, 

às instituições de preservação histórica ou dos museus. O segundo faz parte da teoria 

pós-estruturalista e da teoria da musealização como “câncer terminal” do nosso fim de 

século. A terceira, que é menos desenvolvida, relaciona-se com a orientação 

sociológica e de teoria crítica, que defende um novo estágio do capitalismo 

consumista. Esta última pode ser associada com a estratégia que utiliza a cultura como 

promoção urbana e é nesta teoria que a pesquisa desta tese irá se encaminhar.  

Uma variedade de projetos que empregam a cultura como estratégia principal 

vem se disseminando nas duas últimas décadas, seja tratando de preservação de 

sítios históricos, de ocupação de áreas degradadas ou de vazios urbanos, de 

revitalização de áreas centrais ou periféricas, ou mesmo da expansão urbana. A tônica 

das intervenções recai na reabilitação ou na recriação de ambientes históricos, na 

construção de equipamentos culturais marcantes, no cuidadoso desenho dos espaços 

públicos, no uso da arte pública e da animação cultural, entre outros recursos. Os 

resultados desta “regeneração cultural” (WANSBOROUGH & MAGEEAN, 2000) vêm 

sendo criticados e discutidos nos campos da arquitetura e do urbanismo, do 

planejamento e das ciências sociais. A criação de atividades culturais e recreacionais, 

de equipamentos como museus, galerias, teatros, etc., de festivais e de um ambiente 

comercial do tipo fun shopping, resulta em um “urbanismo culturalizado” (MEYER, 

1999, pág. 44).  

Segundo Arantes (2007, p.14 e16), este modelo denota um cultural turn: a 

abordagem culturalista dos anos 1960 se torna um “culturalismo de mercado”, em que 

tudo o que se refere à cultura se torna mercadoria. E essa cultura é, segundo 

Häusserman (2000, p. 258), produto mágico utilizado pelo marketing urbano 

resultando em uma “culturalização” da cidade. Segundo Jameson (1996, p.18-19), a 

fusão do cultural com o econômico é tão grande que é difícil descolá-lo, “é uma 

contínua interação recíproca, um circuito de realimentação”.  
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O termo “culturalização” vem sendo difundido, referindo-se tanto aos espaços 

revitalizados, quanto à prática do planejamento e do urbanismo que os engendra. 

Relativos a ele, segundo Vaz (2004, p.01), novos termos passam a ser utilizados, 

como: estetização, patrimonialização, museificação, midiatização e espetacularização.  

No campo do planejamento urbano e do urbanismo outras expressões e 

terminologias também foram utilizadas, como: “distritos culturais”, “lugares”, “polos”, 

“engenharia cultural” (HAUMONT, 1996), “cultural planning” (EVANS, 2001), 

“planificación cultural” (WERVIJNEN, 2000), “regeneração cultural” (WANSBOROUGH 

& MAGEEAN, 2000), “culturalização da cidade” (MEYER, 1999 e HAUSSERMAN, 

2000), entre outros. Dentre as múltiplas abordagens que tratam a relação entre 

Urbanismo e a Cultura, destacam-se pesquisadores como Harvey (1992), Arantes 

(2007) e Vaz (2004).  

A cultura também está atrelada ao turismo, aonde o turismo cultural é uma 

ferramenta forte na atração de pessoas e investimentos, interagindo fortemente com 

as estratégias de competição mundial ditas anteriormente.  

Segundo World Tourism Organization, os dados relacionados ao crescimento 

do turismo crescem a cada ano.  Comparando com os meses de janeiro a junho de 

2011, em 2012 houve um crescimento de 5% (UNWTO, 2012, online). O mesmo 

ocorreu em 2013, com um aumento de 5% atingindo 1,089 bilhão de turistas (UNWTO, 

2014, online). Estes números são importantes para revelar o crescimento deste setor, 

o que o torna um mercado extremamente interessante.  

Segundo dados de 2012 (UNWTO, 2012, online) ocorreu um crescimento no 

turismo liderado pela Ásia e Pacífico com 8%. A África vem em segundo lugar com um 

crescimento médio de 7% e as Américas em terceiro, com 5%. Entretanto, é 

interessante verificar que, analisando as porcentagens por regiões menores, o Norte 

da África lidera o ranking com 11% e em segundo lugar, com 9% de crescimento, 

aparece o Sul e Sudeste da Ásia (Figura 6).  
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Figura 6 – Crescimento no Turismo de Janeiro a junho de 2012 em porcentagem 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da World Tourism Organization no período de janeiro a junho de 

2012 

 

Em 2013, entre os países com um crescimento no turismo estão a Ásia e a 

África com 6%, a Europa em segundo lugar com 5% e as Américas em terceiro com 

4% (Figura 7). As principais sub-regiões foram Sudeste da Ásia (10 %), Europa Central 

e Oriental (+7%), Sul e Europa Mediterrânea (+6%) e África do Norte (6 %). Estes 

resultados demonstram um significativo crescimento turístico de locais antes menos 

visitados que a Europa, fazendo com que a competição fique ainda mais forte.  

Segundo a World Tourism Organization, apesar dos desafios econômicos 

globais, os resultados do turismo internacional foram bem acima das expectativas, com 

52 milhões de turistas internacionais adicionais que viajam o mundo em 2013 

(UNWTO, 2014, online).  

 

Figura 7 – Crescimento no turismo em 2013  
Fonte: World Tourism Organization - UNWTO, 2014 
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O secretário-geral da Organização Mundial do Turismo Taleb Rifai, na abertura 

do Global Tourism Economy Forum em Macau relatou que “o turismo é um dos poucos 

setores econômicos no mundo a crescer fortemente, levando progresso econômico 

nos países desenvolvidos e em desenvolvimento semelhante e, mais importante, a 

criação de empregos muito necessários3" (UNWTO, 2012, online). Em 2013, retoma 

seu discurso expondo que "2013 foi um ano excelente para o turismo internacional”. E 

complementa dizendo: 

Portanto, pelos resultados acima descritos, o turismo possui uma grande 

importância no planejamento estratégico. Porém, para que uma cidade se torne 

turística, é necessário haver pontos de atração. É neste contexto que a cultura se 

adequa às novas necessidades globais, pois este setor também demonstra um 

crescimento significativo e progressivo.  

Em 17 de Janeiro de 2012, na revista El Economista, foi publicada uma 

reportagem intitulada “Turismo cultural supera 18 milhões de visitantes”. Os sítios 

arqueológicos, museus e monumentos sob custódia do Instituto Nacional de 

Antropologia e História – INAH no México informou o influxo de mais de 18 milhões de 

visitantes superando o número de 2010, por meio do incremento de sua infraestrutura 

cultural (EL ECONOMISTA, 2012).  

Em Londres, o setor cultural movimenta 12 bilhões de euros e emprega 386 mil 

pessoas (WORLD CITIES CULTURE REPORT, 2012). O museu do Louvre em Paris 

registrou, em 2011, um aumento de 5% no número de visitantes, chegando à cifra 

recorde de 8,8 milhões de pessoas, "confirmando o primeiro lugar na preferência 

mundial", anunciou o museu.  

Abaixo é possível verificar seis museus que desde 2007 até 2011 estiveram no 

ranking top 10 dos mais visitados pela publicação “The Art Newspaper” 

(theartnewspaper.com) (Figura 8). O crescimento de visitantes ocorreu na maioria dos 

                                                
3 “tourism is one of the few economic sectors in the world growing strongly, driving economic progress in 

developing and developed countries alike and, most importantly, creating much needed jobs” 
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museus, como no Louvre em Paris, no Britsh Museum em Londres, no Metropolitan 

Museum of Art em Nova Iorque e no National Gallery em Londres. Porém, é 

interessante destacar a presença de outros museus, como o National Palace Museum 

em Taipei (Ásia), que pela primeira vez aparece no ranking dos dez mais visitados 

(dados de 2011). Este fato pode ser relacionado com o aumento do turismo na Ásia.   

 

Figura 8– Crescimento no número de visitantes de museus de 2007 a 2011 
Fonte: Elaboração da autora com dados do “The Art Newspaper” de 2007 a 2011. 

 

Vale ressaltar que o Louvre inaugurou em 12 de dezembro de 2012 outra 

unidade em Lens (Figura 9), com arquitetura contemporânea, buscando atrair mais 

turistas para o interior da França. Esta nova modalidade de museus que não possuem 

acervo próprio, porém carregam desde o início de sua existência toda a imagem 

simbólica e “marca” do museu sede, está sendo intitulada com uma variedade de 

nomes: “museus delivery4”, “museus antena”, “museus satélites” (OTOBONI, 2012, 

online), entre outros.  

A ideia de inserir um museu “filial” no interior da França originou-se do apelo 

do governo francês pela descentralização das principais instituições culturais 

parisienses (TEP, 2013). Esta descentralização, segundo os idealizadores, ajudará no 

turismo e alavancará a economia do local, que enfrenta uma situação difícil, com uma 

taxa de desemprego de 15%, maior do que a média do país, segundo o site oficial do 

Louvre (G1, 2012, online). Para completar a “receita” de ícone cultural aos moldes do 

                                                

4 Termo cunhado pela Prof. Dr. Maria Cecília França Lourenço em sua aula na pós-graduação em Arquitetura 

da Universidade de São Paulo. 
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marketing urbano, o projeto foi realizado por Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, que 

ganharam em 2010 o Pritzker, conhecido prêmio da arquitetura mundial. 

 

Figura 9 – Louvre Lens 
Fonte: Desenho à mão elaborado pela autora, 2012.  

 

Outro exemplo é o Pompidou em Metz. Para alguns dos idealizadores do 

projeto, Jean-Jacques Aillagon (antigo ministro da Cultura e presidente do CNAC 

Pompidou) e Jean-Marie Rausch (antigo ministro, senador, presidente do conselho 

regional da Prefeitura de Metz), a cidade de Metz e Lorraine terão avanços positivos, 

especialmente no plano turístico.  

A referência mundial do impacto benéfico produzido pelo Museu Guggenheim 

Bilbao durante a crise industrial serve de exemplo para o entendimento do novo 

Pompidou para Metz (METZ MÉTROPOLE, 2006, online). Com apenas cinco dias de 

funcionamento, o museu já tinha sido visto por 46 mil visitantes (BASTUCK, 2010, 

online). 

 

Figura 10 – Pompidou Metz 
Fonte: Desenho à mão elaborado pela autora, 

2012.  

 

 Esta tendência dos museus filiais apenas reforça o argumento da promoção 

urbana por meio de edifícios culturais. No discurso dos organizadores, todos falam de 

uma revitalização urbana pela inserção de tais edifícios. A marca do edifício sede, a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lorraine
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Guggenheim_Bilbao
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Guggenheim_Bilbao
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estética inovadora dos edifícios filiais e a utilização de arquitetos do star system criam 

um “pacote” de estratégias para a divulgação e competição mundial.  
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 A ESPANHA E O PLANEJAMENTO CULTURAL  

 “No início dos anos 1990, com o agravamento da crise de endividamento do 

estado brasileiro e o colapso do planejamento urbano estatal, as iniciativas 

subsequentes passaram por um período de descrédito e desvalorização” (PIRES, 

2010, online). Em 1993, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro resolveu, inspirada 

no modelo de Barcelona, firmar um acordo com a Associação Comercial do Rio de 

Janeiro (ACRJ) e com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

(FIRJAN) para promoverem o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (PECRJ). 

Esse modelo urbano que concorre para ocupar o lugar do tradicional padrão 

tecnocrático-centralizado-autoritário, sendo difundido no Brasil e na América Latina 

pela ação combinada de diferentes agências multilaterais e de consultores 

internacionais, sobretudo catalães, cujo agressivo marketing aciona de maneira 

sistemática o sucesso de Barcelona (VAINER, 2000). 

Desta forma, com o planejamento estratégico instituído, passou-se a 

administrar a cidade como uma empresa, gerenciada por um consórcio mantenedor 

composto por 46 empresas e associações empresariais. Este consórcio recebeu a 

consultoria de um grupo de arquitetos e planejadores vinculados a empresa catalã 

Tecnologies Urbanas Barcelona S/A (TUBSA) e foi assessorado pelo Centro Ibero-

americano de Desenvolvimento Estratégico Urbano (CIDEU), ficando com a 

responsabilidade de desempenhar a Direção Executiva do Plano. A consultoria catalã 

foi implementada e efetivada na década de 1990, porém, suas ações ecoaram na 

década de 2000, onde observam-se vários aspectos do desenvolvimento seguindo o 

“modelo de Barcelona”.   

Portanto, a relação entre Rio de Janeiro e Barcelona é importante, no sentido 

de entender como a forma de planejamento espanhol e, mais especificamente, o 

catalão, refletiu nas políticas urbanas cariocas. Para tanto, abaixo será elencado uma 

breve comparação das semelhanças e diferenças entre as duas cidades.  

A cidade do Rio de Janeiro possui um território aproximadamente 12 vezes 

maior que o de Barcelona, no entanto, apresentam similaridades, pois as duas cidades 
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são litorâneas, emolduradas por morros. O tecido urbano também possui 

semelhanças, como um centro histórico importante, bairros que beiram o mar5 e áreas 

de expansão com um traçado e características bem diferenciadas da estrutura urbana 

consolidada (Quadro 2). 

Quadro 2 – Dados territoriais das cidades do Rio de Janeiro e Barcelona 

 RIO DE JANEIRO BARCELONA 

Geografia 
(país) 

Brasil 

 

Espanha

 

Área da 
unidade 
territorial 

1197,463 Km2  102,2 Km2 

 

População 
6.476.631 hab.(População estimada 

2015*) 
1.602.386 hab. (2014) 

Densidade 5.265,82 hab/Km2  15.685 hab/Km2 

Aspectos 
físicos 

- Cidade litorânea; 
- Bairros que beiram o mar e que possuem 
uma grande relação com o litoral (Ex: 
Ipanema, Leblon, Copacabana, etc) 
- A natureza como parte da paisagem 
urbana (Ex: Corcovado, Pão de Açúcar, 
Parque Nacional da Tijuca, Parque 
Estadual Pedra Branca) 
- Em 2012, a paisagem urbana da cidade 
foi considerada Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela Unesco. 
 

- Cidade litorânea; 
- A cidade de Barcelona era “virada de 
costas” para o litoral, onde os bairros 
vizinhos não dialogavam com o litoral. A 
partir do planejamento estratégico para 
as Olimpíadas, voltou-se a cidade para 
o mar e os bairros começaram a 
desfrutar do eixo marítimo (Ex: La 
Barceloneta, El Problenou, etc).  
- A natureza não é tão forte como 
articulador da paisagem urbana, porém, 
possui morros e vegetação 
emoldurando a cidade (Ex: Sants 
Montjuic, Serra de Colserolla, etc) 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Rio 
de Janeiro) e Instituto Nacional de Estadística – INE (Barcelona).  

(*) IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Socias – COPIS 

                                                
5 Com o novo planejamento de Barcelona a partir das Olimpíadas, os bairros viraram-se para o mar, 

assemelhando-se ao do Rio. 

1197,463Km2

102,2Km2

Rio de Janeiro Barcelona
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Suas paisagens urbanas também possuem características próximas no sentido 

de apresentarem ícones mundialmente conhecidos, como é o caso do Cristo Redentor 

no Rio e a Antena da telefônica em Barcelona. Outra característica semelhante é a 

divulgação mundial que elas possuem. As duas cidades foram escolhidas para 

grandes eventos internacionais. Barcelona ficou muito conhecida com seu modelo de 

planejamento para os Jogos Olímpicos de 1992, em 2003 sediou o Fórum das 

Culturas, dentre outros. O Rio de Janeiro sediou os Jogos Pan-Americanos de 2007, 

em 2014 foi uma das cidades-sede da Copa do Mundo e em 2016 sediará os Jogos 

Olímpicos. As duas foram sede da Exposição Universal.  

Por fim, elas também se destacam no número de turistas ao ano. Segundo 

ranking da Euromonitor International (BREMNER, 2015), Barcelona situa-se em 25a 

colocada na listagem mundial de 2013, com 5.524.600 turistas que chegam ao ano 

(crescimento de 1,2% em relação à 2012), sendo a primeira cidade mais visitada da 

Espanha, seguida de Madrid com 4.006.400 pop./ano. O Rio de Janeiro localiza-se em 

92o colocado no ranking mundial, com 1.917.900 pop./ano, com um crescimento de 

10% em relação a 2012.   

 Quadro 3– Dados urbanos das cidades do Rio de Janeiro e Barcelona 

 RIO DE JANEIRO BARCELONA 

Aspectos 
políticos 

- Planejamento Estratégico. 
- Consultores catalães convidados em 
1993 pela prefeitura do Rio de Janeiro.  
- Década de 2000, influência francesa nas 
experiências urbanísticas. 
- Década de 2010, parceria público-
privada com grande apelo imobiliário.  

Planejamento Estratégico 
- Influência americana, década de 1980-
1990; 
 
 

Utilização de 
ícones e 
arquitetos do 
“star system” 

- Cristo Redentor (ícone mundial) 
- Bondinho do Pão de Açúcar; 
- Aterro do Flamengo – Marina da Glória; 
- Edifícios Culturais: MAM, MAR, Cidade 
das Artes, MIS, Centro Cultural Banco do 
Brasil, Teatro Municipal, etc. 
 
Arquitetos famosos atuais: 
- Santiago Calatrava (Museu do Amanhã); 
- Christian de Portzamparc (Cidade das 
Artes); 
- Diller, Scofidio + Renfro (Museu da 
Imagem e Som); 
- Bernardes + Jacobsen (Museu de Arte 
do Rio - MAR); 
- Jean Nouvel (Guggenheim – projeto não 
construído). 

- Antena da Telefônica (ícone mundial 
das Olimpíadas de 1992) 
- Teleférico para o Montijuic; 
- Requalificação do porto marítimo; 
- Edifícios Culturais: MACBA, BLAU, 
Caixa-Fórum, MNAC, Palau de La 
Musica Catalana, DHUB, etc.  
 
Arquitetos famosos atuais: 
- Santiago Calatrava (Torre da 
Telefônica) 
- Frank Gehry (Monumento - O peixe) 
- Jean Nouvel (Torre Agbar, Parc del 
Centre del Poble Nou e o Hotel 
Catalonia Fira) 
- Herzog & De Meuron (Museu BLAU) 
- Richard Meyer (Museu de Arte 
Contemporânea de Barcelona - 
MACBA); 

http://desaltonaobra.com.br/2011/05/o-peixe-olimpico-de-frank-gehry/
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- Norman Foster (Edifício corporativo 
empresarial na operação Porto Maravilha 
– fase de estudos).  
 - Zaha Hadid (Edificio Residencial – fase 
de estudos). 
 

- Richard Rogers (Las Arenas Centro 
Comercial).  
- Norman Foster (Torre de Colserolla) 
- Zaha Hadid (Universidade Diagonal 
Mar – projeto não construído). 
 

Arquitetura6 
- Centro Histórico: elementos da 
arquitetura eclética e moderna 
- Bairros: alguns exemplares da 
arquitetura moderna 
- A arquitetura ícone contemporânea 
ainda não é tão evidente, mas existem 
diversos projetos em andamento e em 
elaboração na cidade, com a vinda, ainda 
tímida, de arquitetos internacionais.  

- Ciutat Vella: elementos da era 
medieval e da arquitetura catalã. 
- Bairros: exemplares da arquitetura 
catalã e moderna (ressaltando que o 
modernismo espanhol é completamente 
diferente do modernismo brasileiro).  
-A arquitetura ícone contemporânea já 
possui diversos exemplares na cidade, 
com arquitetos internacionais 
reconhecidos.  

Eventos 
Internacionai
s7 

- Exposição Universal de 1922; 
- Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUCED) em 1992; 
- O Rio de Janeiro foi a cidade brasileira 
que mais sediou eventos internacionais 
em 2011. Os 69 congressos e 
convenções realizados na capital 
fluminense colocaram o destino também 
em segundo lugar no ranking das 
Américas, segundo relatório anual da 
Associação Internacional de Congressos 
e Convenções.8 
- Copa do Mundo em 2014; 
- Olimpíadas em 2016.  

- Exposição Universal de 1888; 
- Exposição Universal de 1929; 
- A capital catalã se converteu na 
segunda cidade europeia com maior 
número de congressos internacionais 
ao ano (150 eventos/ano) ficando 
somente atrás de Viena; 
- Olimpíadas 1992; 
- Fórum das Culturas em 2003. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

No entanto, quando a análise recai sobre os aspectos econômicos e sociais, a 

diferença entre as duas cidades é grande.  

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, de 2003 a 2012, obteve uma linha 

crescente, enquanto o de Barcelona mostrou variações, com um decréscimo nos 

últimos anos (principalmente em 2010, 2011 e 2012 devido à crise econômica 

europeia) (Tabela 1). No entanto, se compararmos o PIB das duas cidades igualando 

a moeda9, têm-se que os valores da cidade catalã são muito mais altos do que os da 

brasileira (Figura 11).  

 

                                                
6 Nesta tabela não se procurou estabelecer com detalhes a arquitetura e sim um panorama geral para 

mostrar superficialmente algumas diferenças estéticas entre as cidades.  

7  Serão aqui apresentados apenas alguns exemplares para comparação entre as cidades.  

8 MINISTÉRIO DO TURISMO Rio de Janeiro lidera captação de eventos internacionais. Maio de 2012.  
Disponível em< http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20120515-1.html> Acesso em: 05 de Maio 
de 2014 

9 Foi utilizado o euro por ser a moeda mais valorizada. 
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Tabela 1 – Produto Interno Bruto das cidades do Rio de Janeiro e Barcelona em moedas correntes, 2000-2012 
 

PRODUTO INTERNO BRUTO 2000-2012 – preços correntes 

 RIO DE JANEIRO (mil reais) BARCELONA (mil euros) 

2012 220.924.561   ↑ 145.678.166   ↓ 

2011 209.376.409   ↑ 147.561.607   ↓ 

2010 190.017.531  ↑ 149.296.608   ↓ 

2009 170.517.226  ↑ -- 

2008 158.757.286  ↑ 150.434.862   ↑ 

2007 140.094.694  ↑ 146.338.726   ↑ 

2006 128.026.084  ↑ 136.882.452   ↑ 

2005 117.771.722  ↑ 126.936.807   ↑ 

2004 112.674.641  ↑ 117.090.974   ↑ 

2003 95.751.484  ↑ 109.461.436   ↑ 

2002 91.063.238  ↑ 102.081.469   ↑ 

2001 82.601.449  ↑ 96.510.360   ↑ 

2000 76.730.775  ↑ 89.760.882   ↑ 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Rio 
de Janeiro) e Instituto Nacional de Estadística – INE, Contabilidad Regional de España (Barcelona). 

 

Figura 11 - Produto Interno Bruto das cidades do Rio de Janeiro e Barcelona, 2000-2012 em euro. 
Fonte: Elaborado pela autora (2015) com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Rio 

de Janeiro) e Instituto Nacional de Estadística – INE, Contabilidad Regional de España (Barcelona). 
(*) Cotação do euro 4,4292 em 20 de outubro de 2015. 

 

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Mundial (IDH), o Brasil 

(0,718 em 2011) localiza-se na faixa de 0,700-0,749 enquanto a Espanha (0,869) está 

situada na faixa de 0,850-0,899 (Figura 12).  
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Figura 12 - Índice de Desenvolvimento Humano mundial 
Fonte: Human Development Report 2014 – PNUD 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Rio de Janeiro 

passou de 0,639 em 1991 para 0,716 em 2000 - uma taxa de crescimento de 12,05%. 

O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município 

e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 78,67% entre 1991 e 2000. O 

IDHM passou de 0,716 em 2000 para 0,799 em 2010 - uma taxa de crescimento de 

11,59%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 70,77% entre 2000 e 

2010 (PNUD, 2013, online). Portanto, de 1991 a 2010, o IDHM do município passou 

de 0,639, em 1991, para 0,799, em 2010, que situa esse município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). O IDHM da Unidade 

Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727, o que implica em uma taxa de 

crescimento de 25,04% para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de redução 

do hiato de desenvolvimento humano de 55,68% para o município e 53,85% para a UF 

(PNUD, 2013, online) (Figura 13). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf
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Figura 13- Evolução do IDHM – Rio de Janeiro 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, 2013. 

 

A renda per capita anual em 2011 de Barcelona foi de 12.175,2 euros (IERMB, 

2011) e a do Rio de Janeiro em 2010 foi de 17.911,56 de reais, ou 4.043,9710 euros 

(PNUD, 2013). A taxa de risco de pobreza em Barcelona é de 20,3% (IERMB, 2011) e 

a do Rio de Janeiro em 2010 é de 16,41% (PNUD, 2013). No entanto, vale ressaltar, 

que no Rio de Janeiro o cálculo é feito com os indivíduos com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$255,00 mensais (equivalente a ½ salário mínimo em 2010), 

sendo que o universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios 

particulares permanentes. Desta forma, este número não demonstra um valor real, 

pois a cidade caracteriza-se por uma grande quantidade de favelas, que muitas vezes 

não se classificam (pelas normas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE) como domicílios particulares permanentes. Desta forma, para reconhecer de 

uma maneira mais eficaz a situação social e econômica, foi analisado o Índice Gini, 

que demonstra a desigualdade social de uma região. Abaixo pode-se perceber a 

grande diferença no coeficiente da Espanha e do Brasil (Figura 14).   

                                                

10 Cotação de 4,4292 euro 
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Figura 14 - Desigualdade de renda no mundo medida pelo Coeficiente de Gini. 
Fonte: World Development Indicators: Distribution of income or consumption - Banco Mundial, 2014.   

 

No entanto, este hiato é ainda maior ao compararmos Barcelona com o Rio de 

Janeiro. No passar dos anos o índice Gini da cidade carioca foi crescente, o que indica 

uma desigualdade social maior a cada ano. Já Barcelona apresenta um índice geral 

bem abaixo, que demonstra uma desigualdade social menor. Vale ressaltar que até 

2006, possuía uma linha decrescente, aumentando nos últimos anos, novamente 

devido à crise econômica europeia (Figura 15).  
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Figura 15 – Índice Gini: Rio de Janeiro x Barcelona 
 Fonte: Elaborado pela autora (2015) com dados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, 2013 (Rio de Janeiro) 
e KRESL, Peter Karl Cities and Partnerships for Sustainable Urban 

Development Cheltenham-UK:Edward Elgar, 2015 (Barcelona). 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Desigualdade_de_renda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini
http://wdi.worldbank.org/table/2.9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
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Esta tese não busca uma comparação entre as cidades, pois Barcelona, além 

de possuir uma escala muito menor em relação ao Rio de Janeiro, possui aspectos 

sociais e econômicos diferentes, como visto acima. Desta forma, essas averiguações 

buscam apenas tecer algumas informações para que seja possível perceber com mais 

clareza a influência catalã nas políticas urbanas cariocas, guardando as devidas 

proporções.  

Seguindo este conceito, foi também realizada uma análise da política cultural 

espanhola, para compreender o reflexo da inserção de ícones culturais como parte de 

uma política urbana. Assim, nos subcapítulos abaixo será apresentado como o país 

buscou sua inserção cultural por meio de participação em premiações e também a 

propagação de ícones culturais no país.  

3.1. As Premiações Culturais Espanholas 

A competição cultural entre as cidades da comunidade europeia por meio de 

prêmios culturais é uma das formas de divulgação da política urbana utilizada nas 

cidades. Segundo Montaner (1995, p. 61) “é a própria identidade europeia baseada 

mais na importância das cidades que na dos países”. Neste panorama da ‘Europa das 

cidades’, cada uma delas deve lutar para fortalecer sua identidade e competir com as 

outras. A Espanha, por meio de suas cidades, também tem se esforçado para estar 

presente nestas premiações, conforme três prêmios europeus importantes: i) "Capital 

Europeia da Cultura", ii) “European Museum of the Year Award” e iii) Council of Europe 

Museum Prize. 

A "Capital Europeia da Cultura" surgiu em 1985 por iniciativa de Melina 

Mercouri, ex-ministra da cultura da Grécia. Tinha como objetivo a valorização da 

cultura, da diversidade e das características comuns das culturas europeias, além de 

contribuir para um maior conhecimento mútuo dos cidadãos europeus. No início foi 

uma iniciativa intergovernamental, com a cidade de Atenas sendo a primeira 

ganhadora no mesmo ano. Porém, o prêmio aumentou e em 1990 o Conselho de 

Ministros decidiu alargar a iniciativa a outros países da Europa não pertencentes à 

União Europeia. Atualmente a seleção é feita a partir dos países candidatos e o 

resultado é divulgado com antecedência, para que a cidade designada possa 

programar uma vasta gama de eventos culturais.  
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A Espanha foi selecionada quatro vezes: em 1992 com a cidade de Madrid, 

posteriormente, em 2000 e 2002 com Santiago de Compostela e Salamanca, 

respectivamente, e, por último, em 2016 com Donostia-San Sebastián. Com esta 

quantidade de premiações, as cidades da Espanha estão entre as principais capitais 

europeias culturais, rivalizando com a Bélgica e a França (Figura 16).  Com base no 

êxito das capitais europeias da cultura, surgiram iniciativas semelhantes em outras 

partes do mundo com os mesmos objetivos: Capital Cultural do Mundo Árabe, Capital 

da Cultura Islâmica, Capital Americana da Cultura, Capital da Região do Volga 

(Rússia), Capital da Cultura Catalã (Espanha), Capital Nacional da Cultura (Portugal), 

Capital Cultural do Canadá, etc. 

 

Figura 16 - Capitais Europeias da Cultura
11

 

 FONTE: Elaboração da autora (2013) segundo dados do Eurocid de 1985-2019. 
 

Outro prêmio importante é o European Museum of the Year Award (EMYA), 

fundado em 1977 por meio do Conselho da Europa. Ele tem como objetivo reconhecer 

a excelência na cena museológica europeia e incentivar os processos de inovação, 

transformando a visão mais tradicional de concentrar-se exclusivamente em coleções 

para um uso em benefício da sociedade. O EMYA teve uma influência positiva na vida 

de um grande número de profissionais e destacou pequenos museus com conteúdo 

altamente inovadores, que de outra forma não teriam recebido o reconhecimento 

europeu. O EMYA, por meio do trabalho do European Museum Forum (EMF), também 

                                                
11 Neste gráfico estão expostos somente os países que foram selecionados duas ou mais vezes. Portanto, 

ficaram omitidos os seguintes países (que ganharam apenas uma vez): Islândia, Romênia, Lituânia, Hungria, Turquia, 
Estônia, Eslovênia, Eslováquia, Latvia, Chipre e Malta.  
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conduziu a atenção das autoridades públicas para iniciativas originadas em seus 

próprios países, que anteriormente estavam esquecidas e não eram reconhecidas 

como mereciam. A Espanha compartilha do segundo lugar com a Alemanha e a 

França, pois ganhou quatro vezes este prêmio (Figura 17).  

 
Figura 17 -  European Museum of the Year Award x Quantidade de prêmio recebido por país 

 FONTE: Elaboração da autora (2013) segundo dados do 
European Museum Forum de 1977-2013 

 

Um dos fatores pode estar na sua iniciação tardia, que ocorreu apenas em 

2000, com o paradigmático Museu Guggenheim de Bilbao. A partir daí, surgiram outras 

premiações, como o Museu Arqueológico de Alicante (MARQ) em 2004, seguido em 

2006 pelo CosmoCaixa em Barcelona e em 2012 com o Museu de Madinat Al-Zahra 

em Córdoba (Figura 18).  

 

  

  

Figura 18- Museus espanhóis ganhadores do prêmio EMYA 
Fonte: Superior esquerdo: MykReeve, 2005 (Wikimedia Commons) / Superior direito: Joanbanjo, 2012 

(Wikimedia Commons)/ Inferior esquerdo: acervo pessoal, 2013/ Inferior direito: European Museum Forum, 
2012. 
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O Council of Europe Museum Prize, outro prêmio promovido pelo Conselho da 

Europa, busca premiar os museus europeus de excelente qualidade, que atentem na 

diversidade e riqueza cultural da Europa e que satisfaçam e captem a atenção dos 

seus visitantes. O troféu é uma estatueta de bronze de Joan Miró intitulada "Femme 

aux beaux seins”. Dentre os itens avaliados para a premiação estão: 

1. A importância do edifício, que deve valer por todas as suas componentes 
(arquitetura, valor histórico e espaços que sirvam às visitas, exposições, 
coleções e pessoal);  

2. As exposições devem ser apelativas e os objetos, ter qualquer tipo de relação 
entre si; estarem inseridos na dimensão europeia dos museus; possuir 
funcionalidade, legibilidade e recursos mediáticos.  

3. Devem conter diversas instalações, como cafés, restaurantes, acessos, 
balcões de informações com materiais em diversos idiomas;  

4. Organizar diversos eventos, programas pedagógicos, workshops e visitas; 
5. Conter grande número de informações de qualidade, ideias e conceitos 

inovadores;  
6. Possuir um nível alto de responsabilidade social em relação às comunidades 

locais, regionais e nacionais.  

O primeiro prêmio foi concebido à Fundação Joan Miró, Barcelona, em 1977. 

Apenas em 1988 o prêmio volta para a Espanha com o Museo-Convento de las 

Descalzas Reales em Madri. A partir desta data o país não voltou a ser agraciado com 

esta premiação (Figura 19).  

 

 

Figura 19- Council of Europe Museum Prize x Quantidade de prêmio recebido por país 
FONTE: Elaboração da autora (2013) segundo dados do  

http://assembly.coe.int/Museum/PrixMuseeCE/PrizeWinners.asp de 1977-2010 
 

http://elpais.com/diario/1987/12/11/cultura/566175615_850215.html
http://elpais.com/diario/1987/12/11/cultura/566175615_850215.html
http://assembly.coe.int/Museum/PrixMuseeCE/PrizeWinners.asp
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Estas premiações demonstram o interesse da Espanha nas ações culturais, 

procurando receber os prêmios e assim, conquistar a visibilidade e o interesse 

mundial.  

Entretanto, as premiações só ocorrem devido à inserção de políticas e de 

edifícios culturais na cidade. A Espanha promoveu na década de 1990-2000 uma 

grande “borbulha cultural”, utilizando-se da prática de marketing urbano para promover 

suas cidades. Porém, com a junção da crise econômica do período, de problemas 

orçamentários, erros projetuais e de programa, entre outros; muitos edifícios ficaram 

subutilizados e acarretaram em grandes dívidas para o poder público. 

3.2.  Os edifícios ícones culturais espanhóis da década de 1990-2000 

O Guggenheim injetou bilhões de euros na economia da cidade espanhola de 

Bilbao, passando a ser conhecida como “efeito Bilbao”: a superação da depressão pós-

industrial de uma cidade por meio da construção de um edifício cultural (BÖLINGER, 

2006, online). Para Arantes (2007, p.60), a imagem estratégica de Bilbao informa que 

no país Basco existe “uma real vontade de inserção nas redes globais, que sua capital 

deixou de ser uma cidade-problema e pode vir a ser uma confiável cidade-negócio”. 

Esse fato está representado na arquitetura com novas tecnologias, na atmosfera 

vanguardista e na utilização de um ícone internacional com a contratação de um 

arquiteto do star system.  

Segundo Arantes (2007, p.60), esse processo produziu “a indispensável janela 

dos altos serviços culturais se abrindo para o terciário avançado, sem o qual a 

mencionada vontade elegantemente arrivista de inserção não passaria de um voto 

piedoso”. Esta estratégia cultural levou governantes e empreendedores imobiliários a 

se debruçarem na tentativa de multiplicar este modelo em outras partes da Espanha.  

“A culpa é de Bilbao. Podemos atribuir a esta cidade a expansão da arquitetura 

icônica por terras peninsulares”. Com estas palavras, Moix (2010, p. 23) define a 

estratégia utilizada por toda a Espanha Pós-Bilbao. Houve um crescente número de 

edifícios culturais no país, a chamada “borbulha cultural”, pois todos almejavam 

realizar os aclamados milagres, como o arquitetônico, o econômico, etc.  

No entanto, essa disseminação foi realizada de forma inconsequente e que, 

paralelamente com a crise econômica, trouxe inúmeros prejuízos para as cidades 
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espanholas. Abaixo serão analisadas algumas destas inserções culturais da década 

de 1990 e 2000, levando em consideração para a escolha a iconicidade plástica da 

proposta, a escala construída, a divulgação mundial, a utilização de arquitetos do Star 

System e as problemáticas advindas de sua construção. São elas: as obras da “Cidade 

das Artes e Ciências” em Valência, da “Cidade da Cultura da Galícia” em Santiago de 

Compostela, da “Cidade do Circo” em Alcorcón, do “Metropol Parasol” em Sevilha e 

do “Centro Cultural Internacional” em Avilés.  

Após a enchente de 1957, o curso do rio Turia foi desviado para que suas águas 

não passassem mais pelo centro de Valência. No antigo leito do rio foi construída a “A 

Cidade das Artes e das Ciências”, um complexo arquitetônico, cultural e de 

entretenimento. O projeto foi entregue ao engenheiro civil, arquiteto e escultor 

Santiago Calatrava, que nasceu nos arredores de Valência, em Benimámet. O conjunto 

é composto por 6 edifícios: i) L'Hemisfèric, ii) L'Umbracle, iii) El Museu de les Ciències 

Príncipe Felipe, iv) L'Oceanogràfic (realização póstuma do madrilenho Félix Candela), 

v) El Palau de les Arts Reina Sofía e vi) Ágora.  

Além disso, foi designado para Calatrava a ponte de “Azud del Oro”, que 

conecta o lado sul com a Rua Menorca. O projeto começou a ser executado em julho 

de 1996 e inaugurado em 16 de abril de 1998. El Palau de les Artes Reina Sofía, foi o 

primeiro, inaugurado em 9 de outubro de 2005 e os últimos a fazerem parte do 

complexo foram o edifício Ágora e a Puent del Azud del Oro. Desta forma, segundo 

Moix (2010, p. 37), “Valência passou do monocultivo de cítricos, que antes foi o pilar 

de sua economia, ao monocultivo Calatrava”12.  

O custo inicial do projeto, na década de 1990, era de 175 milhões de euros. Em 

2007 as cifras oficiais situavam um valor de 1 bilhão e 137 milhões de euros, embora 

o complexo estivesse inacabado, pois só foi finalizado em 2009.  Apesar dos imensos 

gastos, as instalações possuem problemas estruturais muito criticados, como 

rompimento de portas, infiltrações, goteiras, inundações, dificuldade no acesso, entre 

outros. E uma pergunta levantada por Moix (2010, p. 39) fica no imaginário da 

                                                

12 “Valencia ha passado del monocultivo de cítricos, que antaño fue pilar de su economía, al monocultivo 

Calatrava”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/El_Palau_de_les_Arts_Reina_Sof%C3%ADa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2005
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população: “Como, com que finalidade, por quê se levou a construir uma obra com tal 

características e proporções?13” 

O arquiteto Santiago Calatrava sofreu nesses últimos anos diversos processos 

judiciais pela magnitude dos projetos com altos custos de construção e com problemas 

projetuais e estruturais. A Cidade de Valência responsabiliza o gabinete de projeto do 

arquiteto pela degradação prematura do edifício do Palácio das Artes Rainha Sofia, na 

Cidade das Artes e das Ciências. Elementos de revestimento da cobertura, em apenas 

oito anos, têm-se soltado na sequência de fortes ventos. A estrutura começou a revelar 

patologias construtivas na zona abobadada da cobertura e posteriormente houve 

desprendimento de material, o que obrigou a paralização das atividades do centro 

cultural (Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Retirada de 8.000 metros quadrados de cerâmica branca para reparar os problemas da cobertura. 
Fonte: www.lasprovincias.es 

 

Outro complexo polêmico situa-se em Santiago de Compostela, local ao Norte 

da Espanha declarado pela Unesco como patrimônio da humanidade. É mundialmente 

conhecida pela sua catedral de fachada barroca que acolhe os peregrinos que 

perfazem os “Caminhos de Santiago”. Em 1999 foi elaborado um concurso 

internacional para a criação da “Cidade da Cultura de Galícia” com a previsão de 800 

mil visitantes/ano. Inicialmente foram apresentadas doze propostas de destacados 

nomes da arquitetura espanhola e internacional, entre eles Peter Eisenman, Jean 

Nouvel, Dominique Perrault, Steve Holl, Annette Gigon, Daniel Libeskind, Rem 

Koolhass, Juan Navarro Baldeweg e Santiago Calatrava, que logo se retirou do 

concurso. Segundo Brodeschi (2008, online), “dentre todos os projetos, o de Eisenman 

                                                

13 ?Cómo, com qué fines, por qué camino y a qué precio se llega a construer una obra de estas características 

y proporciones? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caminhos_de_Santiago
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foi o que melhor respondeu aos quesitos do programa, devido à sua singularidade 

tanto conceitual como plástica, assim como a sintonia com o lugar”. 

O complexo foi desenvolvido para compor seis edifícios: edifício de serviços 

centrais, biblioteca, hemeroteca, museu da história da Galícia, casa mundo 

(inicialmente teatro da música) e espaço Obradoiro (inicialmente espaço das novas 

tecnologias). A inspiração para o partido arquitetônico surgiu das cinco rotas que 

dirigem à catedral. Segundo os idealizadores da proposta, o complexo deveria ser um 

dos dez museus mais importantes do mundo, porém, no ranking de museus mais 

visitados publicado pela “The Art Newspaper”, de 2007 a 2012, ele não consta na lista 

(THE ART NEWSPAPER, 2009-2012). 

Entretanto, a maior polêmica recai sobre o valor gasto para o complexo cultural 

e para sua manutenção. No início do projeto, estimava-se um valor de 108 milhões.  

Em 2008 este valor já estava praticamente quadruplicado, estimado em 388,2 milhões 

de euros.  

Vale ressaltar que além do valor da construção do complexo, a manutenção 

gera um gasto de 1,5 milhões anuais, com apenas um terço do complexo aberto ao 

público (BRODESCHI, 2008, online). A obra também não é justificada por meio do 

incremento turístico, pois Santiago de Compostela já possui uma quantidade 

satisfatória de turistas que perfazem o “caminho de Santiago” até a catedral durante 

todo o ano. Uma das explicações exposta por Brodeschi (2008, online) é que o edifício 

geraria uma dispersão do fluxo dos visitantes, fazendo com que eles percorram outras 

rotas turísticas, aliviando as aglomerações e a degradação do centro histórico nos 

meses de julho e agosto.   

Outro edifício polêmico foi concebido pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. 

Ele recebeu o Prêmio Príncipe das Astúrias14 em 1989, originando um relacionamento 

com o Principado das Astúrias e resultando, anos mais tarde, em uma doação de 

projeto ao Principado (que seria o futuro Centro Cultural de Avilés). Seu projeto 

                                                

14 Série de prêmios anuais atribuídos pela Fundación Príncipe de Asturias, na  Espanha, a indivíduos ou 
instituições de todo o mundo que tenham produzido contribuições notáveis nas seguintes áreas: 
artes, desporto, ciências sociais, comunicação e humanidades, concórdia, cooperação internacional, investigação 
científica e técnica e letras. Os Prêmios Príncipe de Astúrias foram estabelecidos em 1981. Uma escultura feita 
pelo catalão Joan Miró é oferecida anualmente, no mês de outubro, aos vencedores. Outros arquitetos consagrados 
também ganharam o prêmio, como Santiago Calatrava em 1999 e Norman Foster em 2009.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Pr%C3%ADncipe_das_Ast%C3%BArias
http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%BAnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
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pretendia ser um dos compromissos internacionais na produção de conteúdos 

culturais, associados a uma zona dedicada à excelência em educação e cultura. O 

complexo cultural proposto, de 14.300 m2, consiste de cinco peças separadas e 

complementares: i) a praça, ii) o auditório, iii) a cúpula, iv) a torre e v) edifício 

polivalente (Figura 21).  

A concepção dos espaços é muito parecida com as soluções já utilizadas pelo 

arquiteto no Brasil: uma praça seca com edifícios isolados permeando-a.  

 

Figura 21 - Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 
Fonte: Zarateman, 2011 (Wikimedia Commons) 

Depois de brigas entre os administradores do centro, que foi inaugurado 

oficialmente em 25 de março de 2011, houve, no dia 13 de dezembro de 2011 (data 

do aniversário do arquiteto), a retirada da Fundação Niemeyer da organização do 

centro. Este incerto caminho da gestão causou um grande impacto nas atividades do 

mesmo, pois a marca do arquiteto fez com que tal edifício se popularizasse.  

Outro exemplo ocorreu na Sevilha, capital Andaluza, onde em 2004 decidiu-se 

propor um concurso para a revitalização do centro histórico. O local era ocupado por 

um antigo convento e por um mercado público, ambos demolidos em 1983. Esta área 

foi se tornando degradada e virou um estacionamento. Em 2004, a partir de um 

concurso internacional, escolheu-se o projeto que revitalizaria esta área. O ganhador 

foi o arquiteto berlinense Jürgen Mayer. O Guarda-Sol Metropolitano, popularmente 

conhecida como os Cogumelos (Setas de la Encarnación), foi inaugurado pelo ex-

prefeito Alfredo Sánchez Monteseirín em março de 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Na Plaza de La Encarnación foi inserida uma megaestrutura, “inspirada nas 

cúpulas da catedral e na arborização (Ficus spec.) da vizinha Plaza del Cristo de 

Burgos” (SMANIOTTO COSTA, 2011, online). Feita com treliças de madeira ortogonais 

de 1,5 x 1,5 m, com 150m de comprimento, 75m de largura e 28m de altura (maior do 

que o gabarito do entorno) e é sustentada por seis bases de concreto aparente, onde 

localizam-se os elevadores e escadas para acessar os outros níveis. 

A treliça de madeira gera sombra, que ameniza o calor, pois a cidade é 

considerada a mais quente da Europa. Porém, a estrutura possui outras funções, como 

lojas, lanchonetes, restaurantes e o novo Mercado Municipal. No piso superior abriga 

um mirante e no subsolo, um museu. O Museo Antiquarium de Sevilla, como foi 

intitulado, nasceu involuntariamente a partir de escavações para a construção do 

estacionamento, onde foi descoberta uma antiga urbe romana. 

Segundo Smaniotto Costa (2011, online) a estrutura é considerada um marco 

não só pela linguagem arquitetônica ou pela demora na inauguração, mas porque “tira 

Sevilha da lista das cidades grandes espanholas sem um ícone arquitetônico 

contemporâneo no chamado casco histórico (centro histórico)”.  Esta afirmação deixa 

claro o intuito espanhol de inserir ícones arquitetônicos para a promoção urbana por 

meio do planejamento estratégico.  

A intenção era começar no final de 2004 para que a obra estivesse acabada 

antes das eleições, em maio de 2007, porém, o inicio deu-se apenas no Outono de 

2005 e as obras demoraram seis anos para serem finalizadas. A empresa Sacyr 

ganhou a execução e a concessão durante 40 anos dos espaços lucrativos.  

Por fim apresenta-se a obra em que os problemas se tornaram mais 

acentuados, pois ela ficou sem uso, abandonada. Alcorcón é uma cidade com 

aproximadamente 170.000 habitantes que se situa a apenas 13Km de Madrid. 

Segundo Dolz (2011, online), Enrique Cascallana do Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE), prefeito desde 2003, ambicionava colocar Alcorcón “no mapa” passando de 

uma cidade dormitório do “cinturão vermelho” para um município equipado com preços 

acessíveis para jovens moradores. Esta questão imobiliária, complementa Dolz (2011, 

online), que aparentemente poderia se afastar do plano cultural, é vital para entender 

a estratégia do prefeito, que utilizou a contrapartida obtida pela Empresa Municipal de 

Gestión Inmobiliaria (EMGIASA) para a cultura. Um total de 117 milhões de euros seria 
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gasto em uma rede de cinco centros cívicos (com teatro, salas de dança, oficinas de 

culinária, etc) por toda Alcorcón.  

A materialização desta ideia iniciou-se na entrada sudeste da cidade com o 

projeto intitulado Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA), mais 

conhecido como Cidade do Circo. São nove edifícios que compõem este complexo 

cultural, grande parte dos quais são semi-subterrâneos para evitar um impacto na área 

e as coberturas são ajardinadas, constituindo um parque de passeio. Entre os dois 

edifícios, ligados por galerias muito longas e acesso amplo para a movimentação de 

materiais, há sete edifícios de dois andares que contêm: salas de dança no segundo 

andar, salas polivalentes, uma grande sala multiuso (469 lugares), duas salas de 

exposições com três espaços de projeção e salas de congresso e conferências no piso 

intermediário. No piso térreo (porão) estão os camarins, salas de ensaio, de 

maquiagem, oficinas e espaços para equipamentos técnicos e de produção (Figura 

22).  

 

Figura 22 - Centro de Creación de las Artes de Alcorcón fechado. 
Fonte: Zarateman, 2013 (Wikimedia Commons) 

 

Inspirado no centro Niemeyer de Avilés, inclui também espaços para a 

formação de técnicos nas áreas de produção das diferentes disciplinas: “A ideia é que 

esteja representada toda a indústria cultural, tanto os artistas como as equipes 

técnicas que participam das criações. É uma maneira de favorecer a indústria, uma 

oportunidade de desenvolvimento local através da cultura e um dinamizador social e 

econômico de toda a comunidade”15, explica Cascallana ao jornal El Pais (DOLZ, 2011, 

                                                
15 “La idea es que esté representada toda la industria cultural, tanto los artistas como los equipos técnicos 

que participan en las creaciones. Es una manera de favorecer la industria, una oportunidad de desarrollo local a través 
de la cultura y un dinamizador social y económico de toda la Comunidad”. 
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online). Ele ainda assegura que desde o governo regional havia-se criticado o projeto, 

mas que “ninguém se preocupou em vê-lo”. David Pérez, que enfrentou Cascallana 

nas disputas municipais, não pôde colocar muitos inconvenientes: "Provavelmente 

seja bom para Alcorcón, mas custou milhões e havia outras prioridades."16 (PÉREZ 

apud DOLZ, 2011, online) 

Atualmente a Cidade do Circo de Alcorcón está fechada. Orçada em 120 

milhões de euros, a obra com 69% de sua construção finalizada, já havia aumentado 

em 40% o valor do seu orçamento. Nesta fase ela foi suspensa por falta de recursos e 

atualmente é foco de um “campo de batalha entre socialistas y populares” (MARCOS, 

2015, online). 

Todos esses exemplos de ícones culturais conflituosos fizeram com que em 11 

de março de 2012 um programa de televisão espanhol chamado Salvados lançasse 

um documentário crítico intitulado “Cuando Éramos Cultos”, dirigido pelo jornalista 

Jordi Évole. No programa foram analisadas algumas obras culturais espanholas que 

fazem parte da intitulada “bolha cultural”, como: a Cidade das Artes e das Ciências em 

Valência, Cidade do Circo em Alcorcón, Cidade da Cultura de Galícia em Santiago de 

Compostela, entre outras.  

Pedro Vallin, jornalista do “La Vanguardia”, foi entrevistado sobre o projeto da 

Cidade do Circo de Alcorcón. Ele intitula as “bolhas culturais” como “vida de un pastel”, 

que significa, segundo ele, a última consequência da produção imobiliária. Ele diz que 

a construção vai custar o dobro que as construções em Bilbao. Quem governava na 

época do início da obra era o Partido Socialista (PS) e quem paralisou a obra por falta 

de recursos em 2011 foi o Partido Popular (PP). No documentário é possível notar a 

afirmação de que, este tipo de projeto e tal abandono por falta de verbas, vêm 

acontecendo, segundo ele, em menor ou maior proporção nas províncias espanholas. 

Pedro ressalta também a importância de verificar a demanda por edifícios culturais e 

o planejamento de forma mais coerente, não pensando apenas na competição 

(VALLIN apud ÉVOLE, 2012).  

                                                
16 “Probablemente sea bueno para Alcorcón, pero ha costado una millonada y había otras prioridades”. 
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A convidada para analisar a Cidade das Ciências e das Artes foi Mônica Oltra, 

membro da Coalició Compromís. Ela diz que essa mega construção cultural promoveu 

uma especulação imobiliária muito grande em seu entorno. A obra, segundo ela, 

inicialmente custaria 400 milhões, porém, ao final, totalizou 1,3 bilhões de euros, e 

deixou uma dívida muito grande, que será paga no decorrer do tempo. Mônica fala que 

não existe uma investigação para depurar o porquê do aumento escandaloso em 

relação ao custo inicial e final da obra.  Os edifícios, segundo ela, foram pensados 

tanto para a cultura quanto para o turismo, entretanto, priorizar um complexo cultural 

deste porte deixou de lado outras ações culturais de base, que beneficiam mais 

amplamente a população. Ela relata que tais construções são “conteiners culturais, 

porém o conteúdo interno deixa muito a desejar”17. A ópera, que custou 362 milhões 

deveria ter custado 109 milhões, segundo Mônica Oltra. O fluxo é limitado para atingir 

as salas (de 10 em 10 pessoas nos elevadores) e a maioria é subutilizada. Os 

beneficiados com estes megacomplexos culturais, segundo Oltra, são as construtoras, 

os especuladores imobiliários, porém, coletivamente, “temos perdido” (OLTRA apud 

ÉVOLE, 2012). 

Manuel Cheda, jornalista de “La voz de Galícia”, fala sobre as obras da Cidade 

da Cultura de Peter Eisenman. Posteriormente, eles conversam com Anxo Lorenzo, 

secretário Geral de Cultura da junta da Galícia. Indagado sobre o tamanho da 

biblioteca, que é proporcionalmente maior do que a quantidade de livros. Expõe que 

ela foi feita pensando no futuro e não apenas no agora. Questionado também sobre o 

valor da obra, ele argumenta dizendo que todos os equipamentos de grande porte, e 

não apenas os culturais, têm seu valor acrescido durante a obra (LORENZO apud 

ÉVOLE, 2012). 

Em uma reportagem do The Atlantic sobre a recessão na Espanha havia uma 

seleção fotográfica intitulada “What the Recession Looks Like in Spain” (BYRNES, 

2012, online). Entre protestos de rua, grafites com mensagens políticas, filas de 

desemprego e outros retratos da crise social destacava-se uma imagem da 

icônica Cidade das Artes e das Ciências de Valência (Figura 23), acompanhada do 

texto que se transcreve abaixo. 

                                                

17 Tradução nossa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Eisenman
http://www.theatlanticcities.com/jobs-and-economy/2012/05/what-recession-looks-spain/1895/
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Figura 23 - Cidade das Artes e das Ciências de Valência 
Fonte: REUTERS/Heino Kalis, 2012. 

 

Isto demonstra que a crise social não é apenas representada pelas imagens de 

carências políticas, sociais e econômicas, mas também por empreendimentos 

esteticamente arrojados que possuem diversos problemas orçamentários, estruturais, 

urbanísticos, etc.  

Em dezembro de 2011 o jornal ABC espanhol divulgou uma reportagem 

indicando os 10 maiores erros urbanísticos da Espanha. No seu subtítulo relata a 

utilização demasiada de edifícios monumentais que custaram milhões ao poder 

público: “Ao longo de toda o território espanhol levantaram-se intermináveis projetos 

                                                

18 A view of the City of Arts and Sciences, by architect Santiago Calatrava, is pictured in Valencia [...] The 

complex's cost escalated from an initial 625 million euros up to 1280 million euros, according to local media. Once the 
beacon of Spain's new economic grandeur, the Mediterranean region of Valencia has become a symbol of all that is 
wrong with the country. Years of free spending, coupled with a hangover from a burst real estate bubble and the collapse 
of local banks, have put Valencia on the brink of being bailed out by the central government - which has huge budget 
problems of its own. The building sector's implosion has forced into the open allegations that corrupt Valencian 
politicians, developers and bankers were in cahoots during a decade of easy money at low interest rates after Spain 
joined the euro in 1999.  
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gigantescos que esvaziaram os cofres do governo” 19 (ALFONSO, 2011, online). Dentre 

a seleção de obras encontram-se três edifícios culturais: a Cidade do Circo de 

Alcorcón, A Cidade da Cultura da Galícia e Las Setas de la Encarnación (projeto 

Metropol Parasol de Sevilha). Em todos a crítica recai sobre o custo elevado da obra 

e do seu sobre custo muito elevado (40% na Cidade do Circo com 69 % do complexo 

construído e 70% no projeto Metropol Parasol). Também foi citado o alto preço de 

manutenção da Cidade da Cultura, que chega a ultrapassar 1,5 milhão de euros, sendo 

que apenas um terço dos seus 46.000m2 encontra-se abertos ao público.  

3.3. Barcelona dos Modelos? O Uso da Cultura como Âncora para 
Processos de Urbanização 

Em 2011 a Espanha tem sido a escolha de aproximadamente 57 milhões de 

turistas internacionais, um aumento de 7,6% em relação ao ano anterior (Figura 24).  

 

 

Figura 24 - Ranking dos países com os maiores números de chegadas de turistas internacionais.  
Fonte: OMT, 2011.  

 

                                                

19 “A lo largo de toda la geografía española se levanta un sinfín de proyectos faraónicos que han vaciado 
las arcas de las administraciones públicas” 
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Já em Barcelona os números relacionados ao turismo são ainda mais 

significativos. Segundo dados da prefeitura de Barcelona, o seguimento que mais 

cresce na cidade é o turismo de lazer. Em 12 anos as chegadas de turistas subiram 

437,8%, passando de 697.291 turistas em 1993 para 2.750.000 em 2012 

(BCNTurismo, 2013, online).  

Barcelona também se tornou referência no turismo de negócios e em 

organização de feiras e congressos, fazendo com que este tipo de turismo crescesse 

95% (BCNTurismo, 2013, online). Na Figura 25 observa-se como a administração foi 

bem-sucedida em relação a quantidade de visitantes internacionais principalmente 

depois dos Jogos Olímpicos.  

 

 

Figura 25 - Crescimento do número de visitantes internacionais pré, durante e pós Jogos Olímpicos.  
Fonte: Jones Lang LaSalle Hotels; Respective Tourist Bureaux apud CASINOS, Xavier L’operció Fòrum, entre 
el 92 i La Sagrera  Coleção Model Barcelona/ Quaderns de Gestió 20 Barcelona: Aula Barcelona, 2006. p. 18 

 

Esses dados são importantes para observar como o planejamento estratégico 

possui eixos de ação ligados na divulgação mundial e turismo, pois segundo o vice-

presidente de Turismo Jordi Clós, este setor, além de ser um motor de iniciativas 

empresariais, atualmente trabalha como “salva-vidas” sobre a economia atual (CLÓS 

apud BCNTurismo, 2013, online). 

Para Montaner e Muxi (2002, p.263-264), o planejamento na década de 1980 

realizado por Joan Busquets era “transparente e claro, unitário e coerente”, porém, 
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Oriol Bohigas, idealizador da transformação urbana barcelonesa, já denunciava em 

1988, ao contrário de Montaner e Muxi, que  as primeiras chamadas de arquitetos para 

a década de 1980 eram “atitudes provincianas ou um gesto demasiado grosseiro na 

tendência de ver a cultura como um mero tema de exibição cênica20”, buscando trazer 

“nomes e acontecimentos mais ou menos estelares sem outro propósito além de 

disfarçar a falta de uma política cultural de verdade21” (BOHIGAS; GÜELL, 1988 apud 

MOIX, 2010, p. 136). 

Na década de 1990, intitulada “segunda renovação”, com o planejamento 

encabeçado por Borja Carreras, o projeto urbano era uma espécie de “fotomontagem 

ou colagem” (MONTANER; MUXI, 2002, p. 264).  

Como relata Llàtzer Moix, a arquitetura estelar ganhou “dimensões epidêmicas” 

na Espanha desde 1997 com a inserção do museu Guggenheim em Bilbao. Porém, o 

gérmen deste fenômeno iniciou-se em Barcelona, na década de 80, mais precisamente 

em 1984 com o concurso para o Anel Olímpico de Montijuïc. Neste momento, Oriol 

Bohigas afirmava que a vinda de arquitetos estrangeiros “traria ar fresco, que 

estimularia o coletivo local22” (MOIX, 2010, p.135).  

Deste esforço inicial resultou no Pabellón Sant Jordi de Arata Isozaki e na 

remodelação do Estádio Olímpico com Vittorio Gregotti, juntamente com Correa, Milà, 

Buxadé e Margarit. Posteriormente, a atuação dos arquitetos passou de exceção à 

regra (MOIX, 2010, p. 136) com obras de Álvaro Siza, Frank Gehry, Santiago 

Calatrava, Norman Foster; e mais recentemente, de Herzog & De Meuron, David 

Chipperfield, Dominique Perrault e Richard Rogers. Entretanto, relata Arantes (2012, 

p. 33): 

É preciso lembrar que, encerrada as Olimpíadas, várias obras projetadas para 

Barcelona se arrastaram até pelo menos o final da década, que as dívidas da prefeitura 

se acumularam e que as intervenções planejadas em 2004 para dar continuidade à 

renovação de Barcelona não repetiram a façanha.  

                                                
20 “actitud provinciana o un gesto demasiado basto dentro de la tendencia a considerar la cultura como un 

simple tema de exhibición escenográfica” 

21 “nombres y acontecimientos más o menos estelares sin otra finalidad que la de disfrazar la ausencia de 
una auténtica política cultural” 

 

22 “aportaría aire fresco y resultaría estimulante para el colectivo local” 
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Na atualidade, segundo Montaner e Muxi (2002, p.263-264), o planejamento 

dirigido por Barcelona Regional e José Antonio Acebillo trata-se de “objetos 

autônomos” que não se relacionam na malha urbana, um “urbanismo opaco” pois as 

decisões já estão pré-estabelecidas, não indo a discussão pública.  

Como aproximação da experiência catalã na política cultural, foram escolhidos 

dois edifícios culturais como objeto de estudo: o MACBA e o Museu Blau. A partir deles 

será possível entender o planejamento estratégico utilizado em cada caso e suas 

resultantes.  

 

2.3.1. Intervenções e gentrificação no distrito da Ciutat Vella 

Desde 1984, devido a um processo de descentralização iniciado em 1979, a 

cidade de Barcelona dividiu-se em dez distritos municipais, que possuem autonomia e 

capacidade de decisão e gestão econômica. Os distritos são regidos por um conselho 

municipal que coordena a administração dos serviços e bem coletivos.  

Portanto, para que seja possível entender a inserção do MACBA no Raval, 

primeiramente, é preciso entender o processo de forma mais ampla, como os 

antecedentes históricos e socioeconômicos do distrito em que ele se insere: a Ciutat 

Vella.  

A Ciutat Vella  compreende todo o centro histórico com uma extensão de 4.360 

km² e aglutina os bairros Raval, Gótico, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera e a 

Barceloneta (Figura 26). 

 

Figura 26 -  Distrito da Ciutat Vella e seus bairros. 
Fonte: Vilarrubla, 2009 (Wikimedia Commons). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/El_Raval
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_G%C3%B3tico_de_Barcelona
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sant_Pere,_Santa_Caterina_i_la_Ribera
http://ca.wikipedia.org/wiki/User:Amadalvarez
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O centro antigo em seus primórdios era emoldurado pelas muralhas. 

Posteriormente, com a queda das muralhas e a expansão da cidade no século XIX, a 

burguesia desloca-se para a área “moderna” projetada por Ildefons Cerdà, o Eixemple, 

a fim de fugir da grande densidade populacional que só tendia a crescer neste período. 

Isso provocou a primeira substituição de pessoas e níveis sociais, porém a densidade 

populacional continuava em ritmo ascendente.  

A partir do século XX, principalmente nas décadas de 1940-50, ocorreu uma 

nova mudança no perfil populacional, com a vinda de imigrantes de outras regiões do 

país. “De fato, a Catalunha era uma das regiões mais industrializadas da Espanha, e 

buscava fortemente populações de fora para movimentar suas fábricas” (CLAVER, 

2006, p. 147). Na década de 1950, a densidade populacional teve seu pico, com 

250.000 habitantes (Figura 27), que é aproximadamente três vezes mais que 

atualmente.  

Em meados da segunda metade do século XIX, com a mudança das indústrias 

para áreas mais afastadas, principalmente depois de 1955, o centro começa a perder 

habitantes ininterruptamente (Figura 27).  

 

Figura 27 -  Evolução da População 1700-2000 
Fonte: Elaborado pela autora. Dados: ABELLA, Martí Ciutat Vella: El centre històric reviscolat. Coleção Model 

Barcelona/ Quaderns de Gesti 16 Barcelona: Aula Barcelona, 2004. p. 07 

 

Portanto, os dados históricos mostram fases de segregação na Ciutat Vella, 

ocasionada primeiramente pela burguesia e depois pela ‘periferização’ das classes, 
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gerando uma zona degradada, onde os investimentos, tanto públicos quanto privados, 

foram escassos.  

A evolução populacional diminui sua queda na década de 80 e volta a crescer 

na década de 90. Um dos fatores é a imigração, porém, desta vez, pela presença de 

imigrantes estrangeiros.  

Essa tendência migratória aparece em todos os bairros de Barcelona e tem seu 

valor em ascendência (Figura 28), com números altos de imigrantes vindos de outros 

continentes, como Ásia e América (Figura 29) com o Paquistão e a Itália liderando os 

números23 .  

  

 

Figura 28 - Evolução do número de 
extrangeiros/apadronados no período 2000-2012, em 

números absolutos.  
Fonte: ESTEVE, Miguel; SANAHUJA i VELEZ, Ramon 

Plan de Trabajo de Inmigración 2012-1015 
Ajuntament de Barcelona, 2012.   

Figura 29 - Número de estrangeiros residentes em 
Barcelona por continentes 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados: ESTEVE, 
Miguel; SANAHUJA i VELEZ, Ramon Plan de 

Trabajo de Inmigración 2012-1015 Ajuntament de 
Barcelona, 2012. 

 

Entretanto, a Ciutat Vella é o bairro que possui o maior número de incidência 

de imigrantes estrangeiros de Barcelona (Figura 30). Desta forma, é possível notar que 

o centro sofreu diversos momentos com uma alteração grande na quantidade e perfil 

populacional. 

                                                

23 Dados de 2011 e 2012: Paquistão 22.342hab. (2011) e 23. 281hab.  (2012) e Itália 22.002hab (2001) 

22.909hab (2012). Fonte: ESTEVE, Miguel; SANAHUJA i VELEZ, Ramon Plan de Trabajo de Inmigración 2012-1015 
Ajuntament de Barcelona, 2012.  
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Figura 30 - Número de estrangeiros residentes em Barcelona por bairros.   
Fonte: Elaborado pela autora. Dados: ESTEVE, Miguel; SANAHUJA i VELEZ, Ramon Plan de Trabajo de 

Inmigración 2012-1015 Ajuntament de Barcelona, 2012.   

 

Essas são, em grandes traços, as principais tendências da Ciutat Vella no curso 

dos últimos anos do século XX: envelhecimento e redução da população desde 1955, 

atenuados nos últimos anos. Ondas sucessivas de imigração se implantaram, oriundas 

primeiramente do sul da Espanha e depois de outros países (CLAVER, 2006, p. 150). 

No final dos anos setenta, a Ciutat Vella era essencialmente de comércio de 

varejo e atacadista, porém, com uma localização espacial fragmentada, dividindo- se 

em três zonas específicas (CLAVER, 2006, p. 150). A frente Norte e Via Laietana, com 

um comércio moderno e concentração de atividades de serviços financeiros e 

profissionais; a Rambla e partes do interior do Raval, Gótico e Casc Antic, com uma 

modernização desigual, porém, de estrutura tradicional e fragmentada, onde 

coexistem muitos hotéis e pensões; a parte oriental do Raval, com pouca atividade do 

ponto de vista econômico; e a Zona Central e setores Sul do Raval, Gótico e Casc 

Antic, com uma atividade econômica formal reduzida, porém com uma quantidade de 

atividades informais grande, proporcionalmente muito maior que no resto da cidade 

(CLAVER, 2006, p. 151).   

Essa situação permanece inalterada, segundo Claver (2006, p. 148-149), até a 

transição política para a democratização e a eleição de prefeituras democráticas em 

1979, juntamente com os “movimentos sociais urbanos”. No início dos anos 80, a 

situação do bairro muda devido às políticas de renovação urbana, porém, a separação 

entre zonas residências e comerciais se acentua ainda mais (CLAVER, 2006, p. 151).    

Em 1987 os próprios moradores do bairro, indignados pela presença maciça de bares 

com prostituição na região, lançaram uma campanha de protesto, “invocando o 
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argumento da proximidade dos jogos olímpicos, e reclamando mais investimentos para 

o bairro (CLAVER, 2006, p. 149).  

A área central de Barcelona só ficou conhecida como Ciutat Vella depois que 

a ‘moderna’ cidade foi pensada. O Plano Cerdà foi elaborado para a nova área de 

expansão da cidade, porém, influenciou toda a Barcelona. No plano previa-se abrir 

ruas no centro, que iriam compor o novo traçado urbano pensado por Cerdà, mas 

essas modificações não foram realizadas. Enquanto a área central não se moldou aos 

novos planos modernos, outras partes da cidade se alteraram, tornando-se obsoleta e 

esquecida.   

Entretanto, surgem outros planos para a região central com o intuito de fazê-la 

acompanhar o processo de urbanização que a cidade estava sofrendo. Alguns planos 

não obtiveram êxito, porém, o estudo faz-se necessário para entender as análises 

teóricas que estavam sendo pensadas na época, para que a compreensão das ações 

concretas consista em um entendimento de maneira mais embasada.  

Em 1934, uma série de propostas novas para a Ciutat Vella foram elaboradas 

pelo Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura 

Contemporània (GATCPAC). Este grupo formou-se em 1930 tendo como principais 

membros o arquiteto e urbanista catalão Josep Lluis Sert e outros arquitetos espanhóis 

que promoviam a arquitetura vanguardista, racional e funcionalista. Como Sert 

conhecia as obras de Le Corbusier e tinha-o encontrado em 1928 quando visitou 

Barcelona, chamou-lhe para realizar um ambicioso plano de reforma urbana, intitulado 

Plano Macià. Le Corbusier aceitou e chamou-lhe de a “Nova Barcelona”. Desta forma, 

o plano, que foi uma revisão do Plano Cerdà, adotou modelos teóricos modernistas, 

como os eixos viários e as superquadras.  

O plano desenvolveu-se a partir de uma grande via como espinha dorsal e de 

uma ordenação linear paralela ao mar com a destruição de parte do Port Vell. Também 

propunha a reorganização dos quarteirões de Cerdà em um módulo 3 vezes maior, de 

400x400m, separando a circulação de veículos da circulação de pedestres. Os blocos 

são lineares em forma de grelha dentada (Figura 31). Deste plano foram realizadas 

algumas operações pontuais, não alterando de forma significativa o tecido urbano.  
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Figura 31 - O GATCPAC converte a malha urbana em 400x400 metros, o que corresponde a 3x3 quadras do 
Eixample de Cerdà.  

Fonte: Archivo Cerdà (www.anycerda.org) 

 

A partir da década de 1970 existe uma reflexão sobre os métodos de 

intervenção urbano e sociais e a prefeitura se compromete a revitalizar a área central. 

Surge assim o Plano Geral Metropolitano (PGM-76).  Na década de 1980, a situação 

de degradação do centro é alterada, pois as políticas do governo local foram 

orientadas, segundo Claver (2006, p. 151), em três postulados: o distrito foi declarado 

Área de Reforma Integral (incluindo os domínios da proteção social e da segurança 

cidadã da promoção de atividades econômicas), repartição espacial e aplicação do 

Plano de Uso dos Estabelecimentos Públicos e a criação da Promoció Ciutat Vella S/A 

(PROCIVESA).  

Segundo Zapatel (2011, p. 23), os Planos Especiais de Reforma Interior (PERI) 

“são planos setoriais para a organização da forma física do território”. É realizado um 

estudo da problemática local e desenvolvidos projetos específicos de pequeno porte 

com recursos públicos, como é o caso da Praça Real no bairro Gótico (Figura 32). 
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Figura 32 – Praça Real.  
Fonte: Acervo pessoal, 2013 

 

No início, na década de 1970, foram criados para suprir demandas 

emergenciais, porém, a medida que os planos foram introduzidos, as ações 

começaram a ser pensadas também para médio e longo prazo.  

Foi neste período, segundo Zapatel (2011), que as associações de bairro 

tiveram um papel ativo na definição de uma política urbana, congregando na 

sistemática de elaboração dos PERI, a participação dos moradores, e de suas 

assessorias técnicas, de arquitetos, sociólogos e agentes comunitários 

Como resultado no período de 1979-1987, o professor Zapatel (1998, online) 

relata que se deteve a progressiva deterioração dos bairros. Porém, na Ciutat Vella, 

isso não ocorreu. Notou-se talvez com esses planos que algumas intervenções não 

seriam suficientes para deter um processo de degradação historicamente enraizado.  

Em 1983 aprova-se o Programa de Atuações Integrais (PAI) que atuavam em 

seis grandes linhas de atuação: i) urbanismo; ii) bem-estar social e equipamentos; iii) 

infreestrutura e mobilidade; iv) promoção de atividades econômicas; v) segurança 

pública e usos do espaço público e vi) fomento da reabilitação privada.  

Com o histórico conturbado da Ciutat Vella como requisito para o 

desenvolvimento do PAI e para a obtenção de financiamento do governo da Espanha 

e da Generalitat de Catalunya, em 1985, a prefeitura de Barcelona apresenta uma 

proposta para declarar o distrito como Área de Reabilitação Integrada (ARI). Esta 
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proposta afetaria uma área superior a 3Km2, onde viviam mais de 100.000 habitantes. 

O programa de atuação comtemplava: i) gestão do solo; ii) construção de 

estacionamentos; iii) construção de equipamentos, iv) promoção de moradias novas e 

reabilitadas; v) renovação da infraestrutura; vi) urbanização dos espaços livres e ruas 

e vii) fomento da reabilitação privada. Um ano mais tarde o plano foi aprovado. Na 

Tabela 4 percebe-se um grande número em espaço públicos e equipamentos “para a 

cidade”.  

Tabela 4 – Resumo das intervenções públicas na Área de Reabilitação Integrada de Ciutat Vella (em milhões 
de euros, 1988-1998). 
 

Infraestrutura 76,5 

Estacionamentos 22,7 

Espaços Públicos 163,8 

Habitação 135,6 

Equipamentos do bairro 78,8 

Universidade 79,7 

Equipamentos da cidade 156,3 

Total24 714,7 

Fonte: Claver, Nuria A Ciutat Vella de Barcelona: renovação ou gentrificação. In BIDOU-ZACHARIASEN, 
Catherine (coord.) De Volta à Cidade: dos processos de gentrificação às políticas de “revitalização” dos 

centros urbanos. São Paulo: Annablume, 2006, p. 155 

 

Em 1988 cria-se a PROCIVESA que é uma sociedade anônima de capital 

misto, em sua maioria público municipal. Foi criado como mecanismo de execução das 

operações de remodelação, desapropriação e infraestrutura, tendo como principal 

objetivo facilitar a aplicação da política de renovação, permitindo recorrer ao capital 

privado sem limite de endividamento. Trabalhou em cinco grandes áreas de atuação: 

i) urbanização; ii) Obras e reconstruções; iii) criação de moradias para relocação de 

inquilinos, v) Atuações de mercado e de promoção econômica; vi) Promoção e 

comunicação de obras.  

Este sistema de gestão que facilitava as desapropriações, consentia o 

endividamento e, desta forma, permitia obter mais recursos para a realização das 

obras que, de outra forma, não seriam possíveis. Foi tomado como modelo para outras 

intervenções de reabilitação, como no centro histórico de Lleida. 

Em 1985 o instituto Municipal de Paisagem Urbana de Barcelona lança uma 

campanha para a proteção e melhoria da paisagem urbana. Essa atuação, que 

                                                
24 Segundo Claver (2006, p. 155) a autora não esclarece a diferença de 1,3 milhões de euros, entre a soma 

das parcelas e o valor da linha de total.  
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englobou todas as áreas da cidade, permitia o reembolso de parte do investimento do 

cidadão que cumprisse as ações prioritárias e os parâmetros de qualidade 

previamente estabelecidos pelo instituto técnico. Atualmente o instituto é constituído 

como um órgão autônomo local que objetiva proteger, manter e reforçar os valores da 

paisagem urbana da cidade de Barcelona e assegurar o uso ordenado e eficiente, 

promovendo a participação da sociedade civil e do setor privado 

A partir do Plano ARI, em 1990 criou-se a Oficina de Rehabilitación de Ciutat 

Vella, com o objetivo principal de estimular a reabilitação privada como complemento 

da intervenção pública. Durante esta gestão, foram reabilitados 5.000 edifícios do 

distrito.  Em 2002, criou-se a empresa Foment de Ciutat Vella, como substituta da 

Procivesa, já que, por questões legais, sua vigência era de 14 anos.  

Neste processo de reabilitação do centro da cidade de Barcelona, um dos 

desafios foi o bairro do Raval. Em um estudo realizado pelo Departamento de 

Estatística da Prefeitura de Barcelona e publicado pelo El Pais (BLANCHAR, 2013, 

online), o distrito da Ciutat Vella em 2012 foi classificado como abaixo da média geral 

da renda familiar barcelonesa, onde o bairro Gótico foi o mais bem classificado e o 

Raval o pior (Figura 33). 

 

Figura 33 - Renda Média Familiar do distrito de Ciutat Vella. 
Fonte: El Pais/Prefeitura de Barcelona – modificado pela autora 

O Raval, que significa arrabalde em português, faz jus ao nome que lhe foi 

intitulado. Ele fazia parte da área fora das muralhas que envolviam a cidade. Neste 

local desenvolviam-se atividades relacionadas à agricultura (hortas, plantações e 

matadouros), atividades eclesiásticas (conventos) e atividades de saúde, como 

hospícios ou casas de caridade. Com a derrubada das muralhas no século XVIII o 
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Raval é incorporado à cidade, porém, não faz parte do plano que estava sendo 

realizado paralelamente neste período: o Plan del Eixample de Cerdà.  

O projeto se abre aos espaços vazios para aí levantar a cidade moderna, 

repercutindo negativamente no casco antigo, pois a falta de uma planificação de 

reciclagem urbanística do centro histórico dissolve uma imagem de centralização em 

relação à cidade (ORCIUOLI, 1998, online).  

Nas intervenções do PERI da Ciutat Vella na década de 1990, segundo 

Delgado (2008, online), destaca-se um “grande cluster cultural no nordeste do Raval”. 

Estas instalações fazem parte de uma tentativa de modificar o estrato social do bairro 

e modificar o perfil de moradores da região. Desta forma, foram instalados o Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) (com a reutilização da antiga Casa de 

Caridade), o Centre d'estudis i recursos Culturals (CERC), Foment de les Arts i del 

Disseny (FAD) (no antigo Convento dels Àngels) e o icônico Museu d'Art Contemporani 

de Barcelona (MACBA).  

A geração de uma nova dinâmica, protagonizada por um novo perfil de usuários 

e, principalmente, sua inclusão na rota turística da cidade, cumprem com o claro 

objetivo de aniquilar do Raval, de uma vez por todas, o persistente e generalizado 

estigma de Bairro Chino (LIRA, 2011, p. 287).  

O MACBA surgiu com vários dilemas ligados ao seu valor arquitetônico, à 

importância de seu acervo e ao seu impacto na cidade. Em 1982 a família do escultor 

barcelonês Julio González ofereceu para La Generalitat de Catalunya toda a coleção 

que conservavam do artista. Entretanto, a oferta foi recusada, levando a família a 

oferecer para a administração Valenciana, que não só aceitaram, como pensaram em 

um museu para acomodar o acervo, que se tornou em 1989 o Instituto Valenciano de 

Arte Moderna (IVAM). Interessante verificar que apenas três anos depois, em 1985, 

iniciou-se uma ação para a criação de um museu de arte contemporânea em 

Barcelona, sem um acervo pré-estabelecido (CÓCOLA GANT, 2009, p.90).   

Para tanto, criaram em 1987 a Fundação do Museu de Arte Contemporânea, 

grupo de empresários responsáveis pela formação de uma coleção e em 1988 criou-

se o Consórcio do Museu de Arte Contemporâneo, formado pela Fundação, pela 

prefeitura e pela Generalitat, que ficariam encarregados da gestão do museu.   
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Neste período, em paralelo, o prefeito Pasqual Maragall convida Richard Meyer 

para projetar em Barcelona e lhe faz uma única pergunta: o que ele estaria interessado 

em projetar para a cidade? Meier respondeu que gostaria de fazer um museu 

(SANCHEZ, 2007). O arquiteto ficou surpreso com tamanha liberdade e patrocínio de 

ação, pois não houve registro de pauta projetual ou exigência do prefeito (SANCHEZ, 

2007). 

A área escolhida foi ao norte do Raval, onde existiam edifícios históricos, mas 

também era uma zona conflitiva do centro histórico. Segundo Richard Meier, quando 

ele foi levado ao local onde construiria o museu, ele subiu no telhado de uma casa 

vizinha e perguntou onde estava o terreno, porque de lá não conseguia avistar nenhum 

local vazio, apenas as antigas naves da Casa Caritat. Explicaram que iriam derrubar 

aquelas construções velhas, fato este que Meier achou estranho, dizendo que no país 

dele este ato não poderia ser feito com patrimônio histórico a conservar (SOLÉ, 1997, 

p. 76). Entretanto, em Barcelona também não poderia ser destruído edifícios sem um 

planejamento prévio e sem respeitar a história do bairro, mas foi o que aconteceu.  

O museu foi aberto ao público em 29 de abril de 1995, com um custo de 

aproximadamente 37 milhões de euros. Sua abertura também foi bastante discutida, 

pois nesta época o museu estava vazio e permaneceu assim por sete meses até uma 

exposição temporária e depois por mais dois anos. Esta falta de conteúdo dos museus 

é criticada por alguns autores, como Serraller (2001, p.31) onde relata que estes 

museus com “falta ou excesso de finalidade” deveriam chegar ao final. Em oposição a 

este pensamento, alguns autores consideram a falta de obras como uma nova 

museologia, onde a idéia de “deixá-lo vazio” seria uma possibilidade (BARRAL I 

ALTET, 2001, p. 185). Dizendo que o fato de não ter coleção é o eixo da proposta, 

defendendo-o como um “anti-museu” (MARTÍNEZ, 2003, p.130-133). 

No ponto de vista desta tese, a falta de um acervo demonstrou a inserção do 

edifício cultural como estratégia política, sem importar-se com a contribuição cultural 

para a população. Essa relação empreendedorista foi sentida por todos; o edifício 

recebeu ferrenhas críticas, tanto em relação à ruptura com o tecido urbano quanto em 

relação ao projeto. 

Richard Meier, autor do projeto, brincou com a cor branca, as claraboias de 

vidro e os materiais reluzentes para dar ao edifício uma sensação de grande 
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luminosidade (Figura 34). Segundo Rego (2001, online), enquanto as práticas 

arquitetônicas tidas como pós-modernas trataram de enxergar a individualidade das 

cidades, vincular-se à paisagem antrópica, recuperar valores culturais, comunicar-se 

mais diretamente com o cidadão, a ideia de arquitetura de Richard Meier se mostrou 

menos permeável à questão do contextualismo, físico ou cultural, pouco sensível à 

alusão figurativa, conservando em seu expediente as formas regulares, abstratas, 

marcadamente modernas, com baixa contaminação pelas circunstâncias e 

contingências locais. 

Rego (2001, online) argumenta que os projetos do arquiteto americano, de 

certa forma “sintonizados com a experiência (revisionista) pós-moderna”, demonstra 

uma aplicação mundial semelhante à arquitetura funcionalista, tão combatida pelo pós-

moderno, ao ser homogênea e despersonalizada. “A configuração do Museu de Arte 

de Barcelona bem poderia localizar-se em Madri, São Paulo ou New York. De fato, a 

solução tipológica do museu catalão repetiu-se no projeto da sede norte-americana da 

Swissair (1990-1995)”. 

 

Figura 34 - MACBA 
Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

 

Contudo, não é apenas este edifício na cidade que pode ser considerado como 

uma possível manobra de especulação imobiliária voltada ao marketing urbano 
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(MEDRANO, 2010). No Llevant de Barcelona, área de expansão urbana, outro edifício 

cultural também apresenta tais questões, o Museu Blau na área do Fórum.    

 

2.3.2. Estratégia de renovação del llevant de Barcelona 

Para discutirmos o Museu Blau e sua relação urbana, é necessário 

primeiramente entender em que contexto ele está inserido. A área envoltória ao objeto 

de estudo foi palco das recentes intervenções do planejamento urbano barcelonês.  

Um plano macro triangular (Figura 35) foi pensado ligando três operações ao 

norte da cidade, constituindo um polo de renovação urbana: 

i) Plano Sant Andreu-Sagrera que objetivava a construção da nova estação 

intermodal da La Sagrera, para chegar o trem de alta velocidade. Ao mesmo tempo, a 

criação de 300.000m2 de novos parques, o distrito de Sant Andreu e La Sagrera, 

660.000m2 de usos terciários e 7.800 novas residências.  

ii) Melhorias urbanas da Plaza de las Glòries e seu entorno com a 

transformação de uma superfície de 378.19m2, com 17.000m2 de espaços verdes, 

50% de planejamento para habitação e oito novos equipamentos públicos.  

iii) As infraestruturas associadas à renovação do litoral Del Besòs. Fazem parte 

desta operação o projeto Diagonal Mar, os equipamentos do Fórum Universal das 

Culturas 2004, o novo centro de convenções, o novo zoológico marinho, uma nova 

área de esportes com a criação de um novo campus universitário e juntamente a 

renovação do bairro de La Mina, com uma contrapartida de 95 milhões de euros 

destinados a inserção de 2735 novas habitações (AJUNTAMENT DE BARCELONA, 

2012, p. 3). 

 Para o presente estudo, será analisada com mais ênfase a terceira operação, 

pois é nela que está inserido o Edifício Fórum. Porém, anteriormente, será realizada 

uma breve analise do projeto 22@, pois como relata Josep Acebillo, arquiteto chefe da 

prefeitura de Barcelona: “a operação Fórum está intimamente vinculada ao projeto do 

distrito tecnológico 22@25” (MOIX, 2010, p. 138).  

                                                
25 “La operación Fórum está íntimamente vinculada al proyecto del distrito tecnológico 22@” 
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Figura 35 - Triângulo das operações urbanas de Barcelona. 
Fonte: El Plan 22@ Barcelona – Un programa de transformación urbana, económica y social, 2012. Disponível 

em www.22barcelona.com 

 

A área do projeto 22@ localiza-se no bairro do Poblenou, pertencente ao 

distrito de San Martín, área com um século de apogeu industrial (1860-1960). No início 

da década de 1960 iniciou-se um processo de desindustrialização do bairro perdendo 

mais de 1.300 industrias o que levou a desocupação dos edifícios e ao abandono da 

área (Figura 36). 

 

Figura 36 - Indústrias desocupadas e abandonadas 
Fonte: Apresentação 22@ Barcelona - www.22barcelona.com 

 

Em 1986, devido aos jogos olímpicos, iniciou-se algumas intervenções, onde a 

área recebeu um sistema de transporte para conectar-se com a região metropolitana, 

recuperaram as praias para uso urbano e construíram a Vila Olímpica (bairro 

residencial moderno do litoral de Barcelona).  Em fevereiro de 1999 a Avenida Diagonal 

estava completa, o que permitiu conectar o bairro ao centro.  

Em julho de 2000 foi aprovada a modificação do Plano Geral Metropolitano para 

a renovação de áreas industriais do Poblenou, mais conhecido como Plano 22@. Este 

projeto pretendia transformar duzentos hectares da “manchester catalã” em um distrito 

inovador que oferecesse espaços modernos para a concentração estratégica de 
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atividades intensivas em conhecimento (Figura 26). O conceito foi baseado em uma 

tripla hélice: governo, universidade e indústria (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000, 

p. 109-123).  

 

Figura 26 - Localização do 22@ 
Fonte: Apresentação 22@ Barcelona - www.22barcelona.com 

 

Segundo Acebillo, “ao final dos anos 90 [...] vimos que o 22@ era viável; que 

Barcelona devia saltar de uma economia industrial para uma neoterciária e transformar 

por completo aquela área26” (MOIX, 2010, p. 139).  O mecanismo inicial consistiu em 

dividir a área do projeto em seis zonas, cada uma com uma equipe responsável 

diferente. Por meio de uma taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento 

específico, a proposta incidiu na elaboração de volumes diferenciados estabelecendo 

uma relação entre os novos extratos e os existentes. O maior coeficiente era oferecido 

para edifícios com atividades de pesquisa e tecnologia, além de investimentos para 

um plano sustentável. Segundo Montaner e Muxi (2002, p. 264) o projeto 22@ é uma 

exceção no planejamento difuso de projetos ilhados realizados na gestão de Acebillo. 

Ele insere-se de maneira flexível e versátil, capaz de “atuar caso por caso e adaptar-

se à morfologia existente do Plano Cerdà, às pré-existências industriais e sociais. É 

uma intenção de oferecer resposta desde o local urbano até às supostas necessidades 

de modernização e atualização que exigem as tecnologias da informação e 

comunicação”.  

                                                
26 “A finales de los años 90 [...] vimos que el 22@ era viable; que Barcelona debía saltar de la economía 

industril a la neoterciaria y transformar por completo aquella zona” 
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A operação Fórum foi arquitetonicamente e urbanisticamente encaminhada por 

Josep Acebillo, portanto, um breve entendimento de suas ações e influências pode 

levar em uma melhor compreensão das atitudes por ele resultantes para o Fórum.  

Acebillo fez sua carreira na administração pública barcelonesa, primeiro com 

seu mentor Oriol Bohigas, depois como arquiteto chefe do prefeito Pasqual Maragall e 

posteriormente, do seu sucessor, prefeito Joan Clos.  Ele era entusiasta de Thomas 

Jefferson e quando Maragall deixou a prefeitura, foi lecionar na Universidade de Yale.  

Lá aproximou-se de experiências americanas, como a de Chelsea e Packing District, 

que substituíram seu tecido industrial e de serviços por galerias de arte, atividades 

tecnológicas e de lazer.  

Após voltar para Barcelona e recuperar seu cargo com Clos, iniciou os 

trabalhos na área do fórum. Influenciado pelas experiências americanas, reuniu três 

arquitetos de sua confiança, - Enric Miralles, Eduard Bru e Josep Lluís Mateo-, para 

elaborarem a área do fórum.  Acebillo relatou que a escolha desde o início foi 

complicada, pois ele não chamou nem Oriol Bohigas (seu mentor) e nem os notáveis 

arquitetos e urbanistas barceloneses (MOIX, 2010, p. 140).  

A área era difícil, pois lá existiam depuradoras, depósitos pluviais, locais de 

transformações de resíduos e outros grandes equipamentos. Segundo Mateo, “Se 

pretendia, nem mais nem menos, fazer uma cidade sobre tudo isso, construindo um 

novo centro27” (MOIX, 2010, p. 140). As tarefas foram divididas, ficando a cargo de 

Mateo a zona esquerda (do palácio de convenções e do zoológico marítimo), Bru 

ficaria com a área direita (a universitária) e Miralles com a zona central.  

Depois de terminado e aprovado o planejamento do fórum, Acebillo abre vários 

concursos para completar as 28 parcelas em que o projeto foi dividido. Todo o esforço 

culminaria em 2004 com o evento internacional “Fórum das Culturas”28 (Figura 37), 

que seria como um enfoque a mais para a operação e uma celebração de todo o 

esforço realizado para aquela área.  Segundo Arantes (2012, p. 87) no início esperava-

se um resultado em 4 ou 5 anos, que seria acelerado pelas ações de 2004, no entanto, 

                                                
27 “Se pretendía ni más ni menos que hacer ciudad sobre todo eso, construyendo un nuevo centro” 

28 O Fórum da Culturas é um evento celebrado de quatro em quatro anos, com duração de três a cinco 

meses. Em cada edição unem-se à fundação autoridades de cada cidade, região e país que organiza o evento. O 
primeiro fórum das Culturas foi celebrado em Barcelona no ano de 2004, de maio a setembro, trazendo consigo 
diversas discussões em relação a um suposto “novo modelo” de Barcelona. 
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este número aumentou para 15 anos ou mais. “O problema maior parece estar sendo 

o de como equilibrar a adaptação às novas funções e o benefício imobiliário, buscado 

pelos investidores”. 

 

Figura 37 - Vista aérea do Parc del Forum durante a celebração do Fórum Universal das Culturas 2004. 
Fonte: Amadalvarez, 2004 (Wikimedia Commons). 

 

Em 17 de outubro de 1996 o prefeito de Barcelona Pascual Maragall anunciou 

publicamente o evento, que coincidiria com o 75° aniversário da Exposição 

Internacional de 1929. O novo evento foi proposto para começar em 1997 com a 

elaboração do projeto, que seria apoiado e aprovado pela Unesco em novembro do 

mesmo ano. O modelo organizacional deu-se de maneira semelhante com a dos Jogos 

Olímpicos de 92, onde em 18 de maio de 1999 foi formalizado um convênio entre a 

prefeitura da cidade de Barcelona, o governo regional (Generalitat de la Catalunya) e 

o governo da Espanha. 

Em 2002, Josep Maria Montaner e Zaida Muxi escreveram um artigo sobre o 

evento, intitulado “Los modelos Barcelona: de la acupuntura à la prótesis”. Nele o 

crítico catalão relata que por trás do “invólucro politicamente correto”, o conteúdo do 

fórum apresenta uma ambiguidade e debilidade, mostrando a repetição dos moldes já 

realizados por outros países, da produção de ações arbitrárias e gratuitas. E 

complementam, notando já naquele ano, que o que prevalecia nas propostas era um 

“urbanismo fragmentado”, onde os objetos encontravam-se isolados, sem relação 

entre si e com o entorno, fato este que atualmente é notado facilmente ao andar pelas 

ruas da região.   

http://ca.wikipedia.org/wiki/User:Amadalvarez
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Em 2004, um ensaio de Montaner e Muxi com o mesmo nome aparece na 

revista Arquitectura Viva, juntamente com outro, de Oriol Bohigas. Com o tema “Ciudad 

y acontecimiento: uma nueva etapa del urbanismo barcelonés”, Bohigas mostra uma 

visão próxima a de Montaner e Muxi, porém, demonstra otimismo com relação ao 

futuro do Fórum, o qual se transformaria no novo “centro metropolitano” de Barcelona. 

A crise que passa a economia espanhola mostra-se em Barcelona, pela 

dificuldade no lançamento de edifícios ícones, algo tão divulgado como “marca” das 

intervenções urbanas barcelonesas. Segundo o La Vanguardia, jornal de alta 

veiculação na Espanha, “a crise está acabando com a arquitetura da grandiloquência, 

com o orgulho coletivo que obriga a renovar todos os cartões-postais. Agora não há 

dinheiro para que o país demonstre ser valor com edifícios singulares30” 

(BENVENUTY, 2011, online).  

Um dos ícones que conseguiu “sair do papel” foi a Torre da Telefônica, porém, 

a paisagem ao redor não é tão estimulante quanto esta torre de alta tecnologia. 

Segundo o jornalista Benvenuty (2011, online), os esqueletos de concreto 

abandonados ao redor da Torre ilustram a dificuldade que será no futuro conseguir 

inaugurar outros edifícios deste porte: “Passará muito tempo antes de que Barcelona 

viva um dia igual”31.  

                                                
29 “[...] es un urbanismo parcial y fragmentario, hecho mucho más de objetos autónomos firmados por 

arquitectos globales que partiendo de definiciones y discusiones urbanas, un urbanismo en el que se autojustifica cada 
pieza según cuestiones infraestructurales que no pueden constituir por si solas un proyecto urbano” 

30 “La crisis está acabando con la arquitectura de la grandilocuencia, con la del orgulloso alardeo colectivo 
que obliga a renovar todas las postales. Ahora no hay dinero para que el país demuestre su valía con edificios 
singulares”. 

31 “Pasará mucho tiempo antes de que Barcelona viva un día igual” 
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Entretanto, em oposição aos projetos ícones e “ilhados”, Montaner e Muxí 

(2002, p. 265) destacam algumas propostas, ainda que não construídas, que poderiam 

dar a zona uma urdidura. Um deles é o projeto habitacional para o Plobenou de Maria 

Rubert de Véntos y Josep Parcerisa, que mesmo não se localizando exatamente na 

área do Fórum e sim em seu entorno, poderia trazer um avanço na discussão das 

moradias, como as experiências alemãs de Weissenhof ou 

Internationale Bauaustellung (IBA). Também destacam os projetos para os espaços 

públicos que emoldurariam a área, promovendo uma conexão da cidade existente com 

a área do fórum. São eles: o Parque Linear de La Sagrera e os parques litorais do 

fórum, do escritório Foreign Office Architects (FOA) e Ábalos y Herreros. 

A Torre da Telefônica, também chamada de “00” por localizar-se no início da 

Diagonal, tem como objetivo ser um centro de pesquisa tecnológica (Figura 38). 

Segundo Kim Faura (diretor geral da empresa na Catalunha), em Madrid acontecerão 

os desenvolvimentos de produtos e em Barcelona, a pesquisa (BENVENUTY, 2011, 

online) 

 

Figura 38 - Torre da Telefônica. 
Fonte: Acervo Pessoal, 2013. 

 

Inaugurada pelo governador Artur Mas, pelo prefeito Xavier Trias e pelo 

presidente da Telefônica César Alierta em 2011, é o mais novo marco da Diagonal. O 
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edifício, projetado pelo arquiteto Enric Massip-Bosch (EMBA), possui em sua planta 

um ângulo agudo (Figura 39), que se destaca quando repetido em seus 24 pavimentos. 

O prédio abrigará oficinas, salas para apresentações e salas de brainstorming. A torre 

acolherá também o projeto Wayra, uma iniciativa de apoio aos novos talentos. O 

projeto ganhou o prêmio Leaf Awards 2011 na modalidade de melhor Edifício 

comercial do ano.  

 

Figura 39 - Planta da Torre da Telefônica Diagonal 00 
Fonte: Dezeen Magazine, 2011. Disponível em www.dezeen.com 

 

Já a Torre Espiral, edifício para o campus Diagonal-Besòs da Universidade 

Politécnica da Catalunha (UPC), não conseguiu ser construída. Ela foi projetada pela 

arquiteta Zaha Hadid e localiza-se na confluência das ruas Taulat e Sant Ramon de 

Penyafort (Figura 40). Segundo a sala de imprensa da Faculdade Politécnica da 

Catalunha, a Torre Espiral queria ser um nódulo de conexão, um edifício que 

integrasse o tecido das duas zonas urbanas fronteiriças enfatizando suas 

potencialidades. E prossegue dizendo que seria a porta arquitetônica que ligaria 

urbanisticamente a área do Fórum, o Campus e o Distrito 22@. (SALA DE PRENSA 

UPC, 2009, online). Observa-se que é de suma importância a justificativa de conexão, 

pois os outros edifícios do entorno, como a Torre Diagonal 00 (que também estava em 

processo neste mesmo período) e o Museu Blau de Herzog e De Meuron sofreram 

diversas críticas, por “darem as costas” aos bairros.  

Para este partido de integração é utilizada a topografia, promovendo a ligação 

direta com o Fórum e liberando todo o terreno ao nível da rua, criando espaços 

públicos.   
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Figura 40 -  Implantação da Torre Espiral.  
Fonte: Imagem de divulgação - ©ZHA Architects. Editado pela autora, 2016. 

 

Outra característica é o caráter fluido da torre que é gerado através de uma 

composição dinâmica de volumes que dissolve a clássica tipologia em cubo (Figura 

41). O tema espiral proporciona múltiplas perspectivas, com diversos espaços abertos, 

seja em átrios, como em terraços e varandas (Figura 42).  

 

  

Figura 41 – A dinâmica na fachada da Torre Espiral. 
Fonte: Imagem de divulgação - ©ZHA Architects, 

2009. 

 

Figura 42 – As varandas e terraços que o volume 
proporciona.   

Fonte: Imagem de divulgação - ©ZHA Architects, 
2009. 

O programa do novo Campus tem uma proposta multifuncional estabelecendo 

uma ponte entre empresas, pesquisa e universidade, a chamada “tripla hélice”. Além 

disso, espaços públicos possibilitam a interação entre os distintos usuários. O projeto 

tem 26.200m2 com uma altura de 48 metros, contando da superfície até o topo.  O 

campus Diagonal-Besòs ocupará 2.260 m2 da Torre. Conceitos como engenharia, 

inovação e multidisciplinaridade são palavras–chaves do projeto do novo espaço 
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universitário que a Universidade Politécnica da Catalunha está desenvolvendo neste 

Campus (SALA DE PRENSA UPC, 2009, online).   

A promotora da Torre Espiral é o Consórcio da Zona Franca de Barcelona 

(CZFB), instituição pública que atua como motor de desenvolvimento urbano em 

Barcelona, graças a um entendimento das prefeituras de Barcelona e Sant Adrià e do 

Campus Diagonal-Besòs, além de outras entidades. O CZFB investirá 65 milhões de 

euros na obra. Em 2008 o projeto foi aprovado e em 2009 iniciou-se as obras, 

juntamente com o início dos rumores da crise econômica. A primeira pedra, colocada 

em 14 de julho de 2009, teve a presença da arquiteta, do prefeito de Barcelona Jordi 

Hereu, dos prefeitos de Maresme e de Besòs e os principais representantes do 

consórcio.  

O escritório holandês West 8 ganhou o concurso para o parque linear de La 

Sagrera. O local escolhido, perpendicular à Avenida Diagonal, marca um “X” na malha 

urbana barcelonesa e emoldura a região de expansão da área do Fórum e 22@.  O 

projeto tem como objetivo fazer uma conexão entre o mar e a cidade. Segundo os 

arquitetos do West 8, a área deve representar uma oportunidade única para uma 

viagem sem interrupções entre o interior da região da Catalunha e a cidade de 

Barcelona (Figura 43). 

 

Figura 43 - Implantação do Parque Linear de La Sagrera 
Fonte: Divulgação West 8 – Disponível em www.west8.nl/projects/parks/sagrera_linear_park 

 

As linhas de trem existentes no local serão rebaixadas para dar espaço ao 

parque que oferecerá novos caminhos para pedestres e bicicletas (Figura 44).  O tema 

do escritório para este projeto é “The New Slow Barcelona”, objetivando uma cidade 
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“mais lenta”, que foge da correria do dia-a-dia.  Ao todo, a nova área verde da cidade 

terá 22,2 ha.  

 

Figura 44 - A relação entre e fluxo ferroviário e de pedestres no parque linear 
Fonte: Divulgação West 8 – Disponível em www.west8.nl/projects/parks/sagrera_linear_park 

 

Contrastando com estas propostas, observa-se o já construído Outheast 

Coastal Park and Auditoriums, projetado pelo escritório inglês FOA. Localiza-se na 

área do fórum junto ao mar (Figura 45). 

Sua volumetria representa as características da natureza, principalmente as 

dunas frequentemente encontradas nas zonas costeiras mediterrâneas. A estrutura do 

parque foi desenvolvida para abrigar diversos tipos de atividades e inclui dois 

auditórios que comportam 20.000 pessoas (Figura 46). Sua concepção iniciou-se em 

1996, porém foi finalizado em dezembro de 2003 e custou aproximadamente 7,5 

milhões de dólares.  

  

Figura 45 – Implantação do parque na área do 
Fórum 

Fonte: Vulgare.net, 2009.  

Figura 46 – A adequação à topografia por meio do 
piso do parque. 

Fonte: Landezine. Landscape Architecture Works, 
2009.  

 

 

O Edifício Fórum, também conhecido como Museu Nacional de Ciências 

Naturais da Catalunha ou Museu Blau é um dos recentes edifícios culturais de 

Barcelona. Projetado pelos arquitetos suiços Herzog & De Meuron, possui forma 

triangular, medindo 180 metros de cada lado e 25 metros de altura (Figura 47).  É um 



 

95 | P á g i n a  
 

 
O Edifício Cultural como Estratégia de Intervenção Urbana:  

A Cidade das Artes na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.  

dos principais ícones do controverso Fórum Universal das Culturas de 2004, em um 

triângulo delimitado pelas Avenida Diagonal, Rambla Prim e Ronda Litoral.   

 

 

Figura 47 - Edifício Fórum/Museu BLAU 
Fonte: Acervo Pessoal, 2013. 

 

Como visto anteriormente, o planejamento da área estava sendo realizado 

pelos três arquitetos convidados por Acebillo para a Operação Fórum. Trabalharam 

juntos por algumas semanas e foram definindo as áreas, as potencialidades, 

fragilidades e pontos de interesse. Realizaram uma maquete completa para direcionar 

as ações futuras, porém, ela possuía “um ponto crucial”, como dizia Acebillo:  

Miralles fez alguns esboços de um edifício orgânico, como explica sua 

companheira e sócia Benedetta Tagliabue “era uma forma muito especial, muito 

experimental e por isso, arriscada [...] que se ia enrolando e criando espaços em seu 

interior” (MOIX, 2010, p. 137). Quando Acebillo abriu os concursos ele perguntou a 

Miralles sobre sua participação, porém, já enfermo, disse não sentir forças para esta 

                                                
32 “[...] auténtico centro de gravedad de la zona: una parcela de forma triangular sobre la que finalmente se 

construyó el Edificio Fórum. Era el punto más complicado...En aquellas reuniones todos aportábamos soluciones para 
cualquier rincón del Fórum, salvo para el triángulo. Nos daba tantos quebraderos de cabeza que acabamos 
denominándolo, de modo coloquial, ‘ese maldito triángulo’. Únicamente Enric Miralles se atrevía a proponer ideas. Le 
recuerdo trabajando sobre plano, rodeando el triángulo com su bolígrafo y afirmando: ‘No os preocupéis, de esto ya 
me encargaré yo’”  
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atividade. Disse que não poderia ser ele que iria resolver o “maldito triângulo” (MOIX, 

2010, p. 140).  

Após a morte de Miralles em 2000, os esboços foram abandonados. Assim, 

para iniciar um novo projeto, foi aberto um concurso. Mateo relembra que Ignasi de 

Solà-Morales (membro do juri), se mostrou sempre muito partidário do projeto de 

Herzog & De Meuron. Também Josep Ramoneda, filósofo, periodista e membro do juri, 

estava inclinado com as idéias dos suiços “a lista de participantes era muito reduzida 

e, realmente, não havia cor entre as ideias apresentadas33”. Continuando com as 

impressões de Mateo, outros que estavam a favor dos arquitetos estrangeiros eram 

Acebillo e o prefeito Clos, que possuía muito interesse em que Herzog & De Meuron 

edificassem em Barcelona (MOIX, 2010, p. 141).  

Assim, os arquitetos suíços ganharam com uma proposta cúbica de 60 metros 

de aresta. Porém, tanto apoio pelo projeto foi, semanas depois da escolha, depreciado 

pela comissão de qualidade da prefeitura de Barcelona, que estava revisando as 28 

obras ganhadoras dos concursos da zona do Fórum. Acebillo relatou que na saída da 

reunião ele aproximou-se de Herzog e disse “Veja como estão as coisas. Creio que 

você deveria reformular sua proposta cúbica e transformar em triangular, para assim 

atender aos alinhamentos das ruas que confluem nesta área34”(MOIX, 2010, p. 142). 

Acatando a idéia de Acebillo, foi refeito o volume transformando o projeto em 

um triângulo. Porém, sua implantação tem um deslocamento com o alinhamento da 

Diagonal e Prim que muitos julgaram inadequado. Segundo Oriol Bohigas, este 

deslocamento na implantação “é um erro fundamental” e continua dizendo “Tudo bem 

que Acebillo forçou-os a usar a forma triangular, pois ali é a lógica. Mas é errado que 

permitissem colocar o Edifício com uma leve torção sobre seu eixo, de modo que não 

permite a extensão da Diagonal e Prim formando as fachadas (Figura 48). Em vez 

disso, esplanadas manchadas com pequenos mobiliários urbanos. Insisto: um erro35 “ 

(BOHIGAS apud MOIX, 2010, p. 143).  

                                                
33 “la lista de participantes era muy reducida y, realmente, no había color entre las ideas presentadas” 

34 “Ya ves cómo están las cosas. Creo que deberíais reformular vuestra propuesta cúbica y transformar-la en 
triangular, para aí atender a las alineaciones de las calles que confluyen en esa zona” 

35 “Está bien que Acebillo les forzara a usar la forma triangular, puesto que allí es la lógica. Pero está mal 
que les permitiera colocar el edifício con un ligero giro sobre su eje, de tal modo que no admite la extensión de Diagonal 
e Prim ante dos de las fachadas. Em su lugar hay explanadas jaspeadas con pequeños alementos de mobiliário urbano. 
Insisto: um error” 
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Figura 48 - Avenidas Diagonal e Prim e a bissetriz entre elas 
Fonte: Elaborado pela autora, 2013/ Mapa base: google maps. 

 

Em relação ao entorno, Mateo, que projetou o edifício vizinho (Centros de 

Convenções Internacionais de Barcelona), lamenta-se por ter tentado, sem êxito, 

entrar em conformidade com as soluções nas áreas comuns. Relata que Herzog não 

demonstrava interesse em falar com outras pessoas que não fossem as que 

mandavam. O Edifício Fórum e o Centro de Convenções são ligados pelo subterrâneo, 

assim, foi projetado elementos para servirem como claraboia na superfície. Mateo 

sugeriu a retirada para que não obstruíssem a visão para o mar, porém, o suíço não 

lhe ouviu (Figura 49 e Figura 50). Complementa dizendo que acredita que o Edifício 

Fórum está ali sem atenção ao entorno (MATEO apud MOIX, 2010, p. 143).   
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Figura 49 - Edifício Fórum e as clarabóias. 
Fonte: ILESH, 2007 (Wikimedia Commons). 

 

 

Figura 50 - Implantação do Edifício Fórum e sua relação com o Centro de Convenções 
Fonte: Elaborado pela autora/ Mapa base: Euro Inox 2005. 

 

Esta área é um aclive, o que pode ter sido a razão do descaso dos suíços em 

relação a opinião de Mateo. Entretanto, foram inseridas árvores dispostas em grelhas, 

o que fez com que as claraboias ficassem menos em evidência, pois elas já seriam um 

obstáculo visual (Figura 51).  
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Figura 51 - Vegetação entre o Edifício Fórum e o Centro de Convenções. 
Fonte: Google Street View, 2012. 

 

O Edifício possui três níveis distintos: i) o subterrâneo, com um auditório e foyer; 

ii) a superfície, onde situa-se uma praça seca coberta pelo edifício triangular e iii) o 

volume preponderante, onde atualmente está inserido o Museu Nacional de Ciências 

Naturais da Catalunha. No subsolo, o auditório comporta 3.200 lugares. O foyer possui 

um túnel de 20m que interliga o edifício ao Centro de Convenções de Mateo, como 

visto anteriormente.  

Muitos arquitetos qualificam o Edifício Fórum como uma das piores obras de 

Herzog & De Meuron (MOIX, 2010, p. 144). Sua textura aparentemente hostil do 

concreto rústico e o brilho metálico no pavimento inferior trazem um certo 

estranhamento. Porém, ao adentrar o museu, suas reentrâncias com aberturas 

remetem à uma caverna, fazendo com que o interior se integre com a atual temática 

do edifício (Figura 53). 
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Figura 52– Os materiais e texturas do exterior do 
edifício. 

Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

Figura 53 – Interior do museu. 
Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

 

A função do edifício foi alterada no decorrer dos anos. Em 2004 o edifício foi 

construído para celebrar o evento e ser um ícone arquitetônico, a partir do outono 

de 2005 abrigou um museu sobre o futuro da cidade de Barcelona e do 

desenvolvimento sustentável e em 27 de março de 2011 foi inaugurado como Museu 

de Ciências Naturais. 

Durante a celebração do evento em 2004, teve que ser fechado ao público 

durante alguns dias devido a deslizamentos de material à prova de fogo que cobriam 

o telhado do prédio e, em seguida, por problemas de infiltração de água.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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3.4. Considerações sobre a política cultural espanhola 

A Espanha está se esforçando para divulgar sua imagem mundial, utilizando a 

cultura como ferramenta para o desenvolvimento e promoção urbana. No entanto, 

seus edifícios culturais, exceto o museu de Bilbao, ainda não conseguiram a atração 

turística que realizasse o tão aclamado “milagre econômico”. Segundo a publicação 

da ‘The Art Newspaper”, de 2007 a 2011, que elencou os dez museus mais visitados 

do mundo, a Espanha apareceu apenas 2 vezes com o mesmo edifício, o “Museu 

Nacional do Prado36” em Madri (em 2007 em décimo lugar e em 2009 em nona 

colocação) (Figura 54). 

 

Figura 54 - Museus mais visitados da Espanha 
Fonte: Elaboração da autora com dados do “The Art Newspaper” de 2007 a 2011. 

 

As tentativas de ícones nas chamadas “cidades culturais” espanholas não 

conseguiram seguir os passos do seu modelo de Bilbao. Os exemplos apontados 

nesta tese, em sua maioria, visaram apenas a promoção urbana e não uma integração 

com a população, tornando-se “uma espécie de panaceia que por vezes não passa de 

recurso publicitário, quando não, inclusive, de inibição e controle cultural e social” 

                                                

36 Vale ressaltar que este museu foi elaborado em 1785 pelo arquiteto Juan de Villanueva, não estando 

relacionado com o Planejamento Urbano Estratégico.  
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(ARANTES, 1998), “um projeto de embelezamento disfarçado em estratégia, ou ao 

contrário” (TSIOMIS, 2003).  

A Espanha está passando por uma inserção desenfreada de museus e 

complexos culturais caríssimos que não atendem à demanda e não estão atraindo os 

turistas pelo seu conteúdo. Outros por sua vez, nem estão sendo finalizados, tornando-

se gastos inúteis para o poder público e uma verba desperdiçada em detrimento de 

outros projetos culturais menores. Desta forma, é possível fazer algumas 

considerações da causa dos problemas mencionados pelos diversos edifícios. Pode-

se elencar alguns aspectos básicos: 

- Os preços das construções culturais foram muito altos, deixando o poder 

público com grande dívida e sem expectativas de retorno financeiro. Além disso, a 

manutenção de tais complexos, pela sua escala, possui um custo elevado, dificultando 

ainda mais a gestão destes empreendimentos.  

- A falta de um Master Plan dificulta a conexão de tais edifícios com o entorno 

e esta desintegração urbanística acarreta uma quebra no tecido urbano, tornando os 

edifícios culturais em “elefantes brancos”. O exemplo de Bilbao foi bem-sucedido em 

vários aspectos por fazer parte de um planejamento estratégico amplo e tal Master 

Plan é pouco lembrado quando este modelo é difundido em outras experiências 

espanholas.   

- O programa dos edifícios deveriam integrar a população e criar uma 

identidade local, disseminando a cultura e buscando atrair os residentes, não apenas 

os turistas. Outro problema é o conteúdo fraco de alguns complexos, onde a parte 

exterior torna-se mais importante que o interior, transformando-se em embalagens 

turísticas. 

- A grande busca de arquitetos renomados para a elaboração dos projetos em 

muitos casos acarreta em um desvirtuamento das características locais, sofrendo de 

super escala e desintegração paisagística. E esta mega dimensão ocasiona uma perda 

de controle da demanda, transformando alguns complexos em desertos urbanos.  

Desta forma, a “borbulha cultural” espanhola deve ser entendida como uma 

forma de aprendizado, onde as inserções de edifícios culturais sejam melhor avaliadas 

e elaboradas, para trazer benefícios à população e à cidade como um todo.  
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Em Barcelona a cultura também está sendo utilizada como promoção urbana e 

desta forma, está em constante inovação para se adequar às necessidades do 

mercado mundial.  Moix (2010, p.136) relata que “o primeiro espírito de intercâmbio 

internacional, de mútua fecundação transnacional, deslocou-se para a mercadotecnia 

da imagem e pelas apostas icônicas. A cultura pela economia”. Isto pode ser percebido 

nas palavras de Joan Clos quando era prefeito de Barcelona, em uma conferência no 

Congresso sobre Turismo Cultural: “a cultura é nosso principal recurso. Nós agora 

vendemos cultura, mas não se trata de incentivar a criação, e sim de criar 

infraestruturas culturais37” (CÓCOLA GANT, 2009, p. 93). 

A inserção de ícones arquitetônicos culturais em Barcelona vem se tornando 

uma ferramenta constante, porém, a questão estratégica está mais presente do que a 

real função de levar cultura para a população. O conteúdo está sendo gradativamente 

esquecido em detrimento de “embalagens” icônicas realizadas por arquitetos do “star 

system”. Segundo Cócola Gant (2009, p.93), a imagem de Barcelona, sua identidade, 

é por um lado cultura e por outro lado contemporânea, não importando se há um 

conteúdo. Ele complementa dizendo que “o importante em Barcelona é criar eventos 

culturais em diferentes modalidades, e se for de cultura contemporânea, melhor”.  

No MACBA a inserção de um edifício para cultura veio da intenção de revitalizar 

a área e consequentemente, mudar o perfil socioeconômico do local. Porém, o edifício 

não se conectou com o entorno, tornando-se um ícone “alheio” em uma malha urbana 

consolidada. Na sua face externa, não possui nenhuma ligação estética com a área 

envoltória, onde o branco do museu e o ocre das construções adjacentes contrastam. 

Também não se complementam nem em relação a cheios e vazios, nem em partido 

ou volumetria que remetam uma característica catalã. Sua inserção, em uma praça 

seca, não atrai os visitantes a se estabelecerem na região para aproveitá-la mais e 

conhecerem suas características, ela apenas existe como espaço livre para enfatizar 

                                                

37 Conferência realizada por Joan Clos em 26 de maio de 2005 na inauguração do congresso 
sobre Turismo Cultural celebrado em La Pedrera.  
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o visual do edifício. Internamente, um acervo diminuto, não chama a atenção do 

espectador.  

O Museu Blau, edifício inserido em uma confluência triangular, foi um grande 

desafio projetual. Não foi pensado para ser um museu, e sim, para ser um ícone em 

primeiro lugar. Ele não possui conexão com o entorno, mas neste caso, não se torna 

algo tão chamativo como o MACBA, pois na região, nada se conecta. A área do fórum 

possui uma urbanização dispersa, onde os edifícios existem de uma maneira 

individualizada, fazendo com que a característica desértica da parte externa do museu 

complemente todo um processo urbano que ocorre na região.  

A utilização de ícones para atração de pessoas e investimentos não é 

condenável, porém, a obra deve ser mais que um edifício esteticamente chamativo. 

Com um Plano Master, ele pode ser muito mais aproveitado, tanto para uma melhor 

integração com a sociedade, como para ajudar em um processo de revitalização do 

local.  A inserção de um edifício cultural deve ser pensada em suas amplas vertentes: 

o programa interno, seu acervo, integração com a comunidade imediata, relação com 

o turista, impactos urbanos, estratégias com os demais edifícios do entorno, política 

pública cultural, estratégia urbana, entre outros.  
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 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO RIO DE JANEIRO E A CIDADE 
DAS ARTES 

No capítulo anterior foi possível observar o planejamento estratégico cultural 

utilizado pela Espanha. Tal política influenciou, por meio dos consultores catalães, o 

planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro, onde a predominância da utilização 

do marketing urbano. 

O Rio de Janeiro, em sua história, desenvolveu diversas etapas no 

planejamento urbano, levando sempre em consideração, em maior ou menor grau, a 

criação de ícones e visibilidade internacional, com a contratação de consultores 

estrangeiros, principalmente europeus. Em 1930 iniciou-se o Plano Agache elaborado 

pelo arquiteto francês Alfred Hubert Donat Agache que tinha como meta “ordenar e 

melhorar a cidade segundo critérios funcionais de estratificação social do espaço [...] 

na tentativa das classes dominantes da República Velha de controlar o 

desenvolvimento da forma urbana carioca, já por demais contraditória” (ABREU, 1987, 

p. 86). Para tanto, foram realizadas obras de embelezamento com “profundas reformas 

urbanísticas que, já naquela época, previam a vocação do Rio de Janeiro para 

majestosa metrópole” (RIO ESTUDOS, 2005, p.01), apesar de segregarem ainda mais 

as classes sociais. Essa tendência foi seguida por diversos prefeitos e governadores 

com o intuito de deixar sua marca na malha urbana com a inserção de ícones e 

projetos urbanos, como foi o caso de Pereira Passos com a abertura da Avenida 

Central e a construção do Teatro Municipal.  

No início da década de 60, foi realizado o Plano Doxiadis (executado durante o 

governo Lacerda38 e concebido pelo arquiteto e urbanista grego Constantino Doxiadis) 

e na década de 70 surgiu o Plano Urbanístico Básico da Cidade do Rio de Janeiro 

(PUBRIO). “A principal crítica ao Plano Doxiadis foi a de ser fruto de uma mentalidade 

colonialista desvinculada da realidade carioca, um plano elaborado por estrangeiros, 

com características nitidamente tecnicistas e racionalistas” (PIRES, 2010, online). 

Essa crítica ferrenha aos projetos internacionais em detrimento dos nacionais tem seu 

                                                

38 Carlos Frederico Werneck de Lacerda, governador do estado da Guanabara de 1960 a 1965.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guanabara
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eco ao longo da história do planejamento da cidade, como ocorreu, por exemplo, ao 

projeto para o Guggenheim no píer Mauá39.  

Na década de 1990, foi implantado o planejamento estratégico no Rio de 

Janeiro, tornando-se a primeira cidade da América Latina a organizar um plano desta 

ordem40. Segundo Lopes (2003, online) a decisão de mudança no enfoque de 

planejamento foi, principalmente, o resultado da evolução mundial, exigindo uma 

concepção estratégica mais ampla e uma visão econômica, patrimonial e social mais 

completa, frente às novas realidades globais. No entanto, a decisão de mudança não 

recai no resultado da evolução, e sim, de novos parâmetros de competitividade e na 

atração de investimentos para se adequar em um mundo capitalista. Não é uma 

questão mais ampla, e sim, direcionada à uma estratégia empresarial, onde as ações 

realizadas são pensadas para “vender” o “produto cidade” utilizando das ferramentas 

de promoção urbana.  

Segundo Magalhães (1997) essa transformação se dá, pois, “uma vez que o 

capitalismo contemporâneo se globaliza, globalizam-se também as estratégias para 

administrá-lo de maneira eficiente”. Essa afirmação, embora mais próxima da 

realidade capitalista, é unidirecional, pois o planejamento estratégico, que possui uma 

metodologia empresarial, pode ser eficiente quando pensado a cidade como uma 

mercadoria, porém, ela é mais que isso. A cidade envolve diversos atores, que não 

podem ser manipulados como “joguetes” na mão de poucos para resultados benéficos 

a pequenos grupos que detém o poder político e/ou econômico.  

O primeiro plano estratégico foi entregue em 1995 e se atualiza em cada 

gestão, sendo utilizado até os dias atuais. Na gestão do então prefeito César Maia 

foram elaborados dois planos: Rio Sempre Rio (1995) e As Cidades da Cidade (2004) 

e na gestão do prefeito Eduardo Paes, foram redigidos mais dois volumes, em 2009 e 

em 2013 (Figura 55).  

                                                
39 Vale ressaltar que a forma de escolha do arquiteto, sem um concurso público e a qualidade do projeto 

foram as principais críticas, que culminaram com uma obstrução do poder judiciário. 

40 Outras cidades do continente americano, concomitantemente com o Rio, estavam em processo de 
finalização e término (Rosário) ou em providências iniciais (Montevidéo), além de outras cidades fora do Mercosul, 
como Bogotá, Caracas e algumas cidades da Colômbia. 



 

109 | P á g i n a  
 

 
O Edifício Cultural como Estratégia de Intervenção Urbana:  

A Cidade das Artes na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.  

 

Figura 55 – Estrutura dos planejamentos estratégicos e das respectivas gestões.  
Fonte: Elaborado pela autora.   

César Maia foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro pela primeira vez na gestão 

1993-1996, tendo uma aceitação alta da população, fato esse que é corroborado pela 

eleição para prefeito, na gestão seguinte (1997-2000), do ex-Secretário de Urbanismo 

Luiz Paulo Conde, que não possuía muita popularidade. No fim desta gestão, ocorre 

uma ruptura política entre eles, pois Conde decidiu permanecer mais quatro anos no 

cargo que Maia queria novamente, o que advém em uma disputa pela autoria de 

projetos bem-sucedidos (GIGLIOTTI, 2010, online). César Maia volta a ser prefeito na 

gestão 2001-2004 e é reeleito para a gestão 2005-2008, contabilizando 16 anos de 

uma política pública orientada por ele.  

O Rio Sempre Rio foi um consórcio caracterizado pela participação de atores 

sociais relevantes dos setores público e privado, numa tentativa de promoção do 

desenvolvimento local (GUANAIS; FISCHER, 1999, p. 39). Tinha como finalidade 

inicial a elaboração de um plano estratégico para a cidade a partir do ano de 1993. A 

metodologia seguiu o padrão de pensamento catalão, onde foram contratados os 

serviços da consultoria TUBSA, cujos diretores eram Jordi Borja e Manuel de Forn.  

Desta forma, a estrutura organizativa do Rio Sempre Rio iniciou-se em 

novembro de 1993 com a parceria envolvendo o Município do Rio de Janeiro 

César Maia

Plano Rio Sempre 
Rio (1995)

Plano As Cidades 
da Cidade (2004)

Eduardo Paes

Plano Estratégico da Prefeitura do 
Rio de Janeiro (2009-2012)

Plano Estratégico da Prefeitura do 
Rio de Janeiro (2013-2016) 
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(representado pelo prefeito), a FIRJAN e a ACRJ. Em 04 de Fevereiro de 1994, para 

dar sustentação ao processo, ajudando na elaboração do Plano Estratégico e também 

em termos logísticos e financeiros, foi firmada uma associação com empresas que se 

intitulou Consórcio Mantenedor, composto de 46 empresas de porte expressivo. 

Depois foram criados o comitê executivo com a direção de Carlos Lessa e o Conselho 

Diretor (agosto de 1994) com 25 membros representativos da pluralidade econômica 

e social da cidade. Em outubro de 1994 foi composto o Conselho das Cidades, que 

englobava todos os “cidadãos representativos da sociedade carioca” (PECRJ, 1995).  

Foram criados 14 grupos de trabalho com especialidades bem definidas, que 

objetivavam avaliar os projetos que poderiam qualificar a cidade. O Rio de Janeiro 

utilizou-se da criação de uma Agência de Desenvolvimento de capital público-

privado41, que era “capaz de financiar estudos setoriais e o desenvolvimento de 

projetos, a arregimentação de recursos de instituições públicas e privadas, locais e 

internacionais, e a negociação entre atores sociais, constituindo-se em um instrumento 

complementar de viabilização de ações e projetos”. Outra característica dessa agência 

é a capacidade de intermediar os interesses públicos e privados, em negociações 

abertas justificadas pelos objetivos estratégicos.  

O plano estratégico foi entregue em setembro de 1995 e tinha como objetivo 

central a integração da cidade, tornando-a atraente e competitiva, gerando uma 

ligação com o exterior.  

Foram definidas sete linhas estratégicas que levavam em consideração os 

serviços de saúde, educação, geração de empregos formais e de renda, incorporação 

de grupos fragilizados, meio ambiente, qualidade de vida nos bairros e fortalecimento 

de novas centralidades, melhoria dos espaços públicos, revitalização do centro da 

cidade, regularização fundiária, política de habitação popular, sistema viário, sistema 

de transporte de cargas e de passageiros, telecomunicações, canais de diálogo 

                                                
41 Cidades como Barcelona e Lisboa também utilizaram essa estrutura na implantação de seus planos 

estratégicos. 
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sociedade-governo, formação para a cidadania, sistema de justiça e segurança 

pública, infraestrutura e serviços de apoio a atividade produtiva, atratividade 

empresarial e sistemas de desenvolvimento tecnológico de empresas (Quadro 4).  

Quadro 4 - As setes linhas estratégicas desenvolvidas e seus respectivos objetivos básicos. 

Linhas Estratégicas Objetivos 

1. O Carioca do Século XXI - Serviços básicos e de desenvolvimento para a população. 

2. Rio Acolhedor 
- Preservação do meio ambiente; 
- Integração da cidade. 

3. Rio Participativo 
- Diversificar a estrutura da administração municipal; 
- Formação da cidadania; 
- Segurança da cidade. 

4. Rio Integrado 
- Comunicação rápida entre si; 
- Tecido urbano homogêneo. 

5. Portas do Rio 
- Interligação com o entorno (sistema viário, de 
comunicações, etc.) 

6. Rio Competitivo - Atrair investimentos (melhorar a infraestrutura) 

7. Rio 2004 
- Tornar a cidade um polo regional, nacional e internacional; 
- Desenvolvimento da cultura. 

Fonte: MAIA,César. Encontro Internacional para a Integração das Mercocidades no Âmbito da Ciência e da 
Tecnologia, realizado no Teleporto do Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de maio de 1996. 

 

Diferentemente de outras cidades, o planejamento do Rio de Janeiro, neste 

primeiro plano, não buscou a elaboração de novas vocações, e sim sua requalificação, 

ressaltando as vocações atuais. Essa estratégia ficou evidenciada no lema do plano 

que foi “Rio sempre Rio”, verificando que a lógica da desarticulação das relações 

urbanas tende a reforçar a deterioração dos espaços, que acelera a degradação 

econômica e social, aumentando a decadência urbana (ZEIN, 1996).  

Entretanto, na linha estratégica Rio 2004 o marketing urbano já aparece como 

ferramenta para o posicionamento internacional da cidade, antecipando as estratégias 

de inserções de ícones culturais do próximo plano. Segundo o plano (PECRJ, 1995, 

p. 30-31) o marketing urbano visa redefinir a imagem da cidade, criando um “produto 

Rio” por meio de um Plano Cooperativo de Imagem e de um Plano Operacional de 

Marketing do Rio, baseados nas transformações em curso que reforcem as 

atratividades e singularidades, definindo marcos estratégicos para a ação público-

privada e buscando atrair sedes de organizações e de associações.  

É nesta discussão que surge a ideia ainda incipiente da inserção do museu 

Guggenheim no píer Mauá no porto da cidade, local central da cidade. “A experiência 

internacional indicava que a recuperação da centralidade cultural exigia equipamentos 

de alta qualidade que cumprissem esse papel aglutinador” (MAIA, 2009, online). No 
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entanto, como visto no capítulo acima, a própria experiência espanhola indicou falhas 

neste processo, onde um ícone não foi suficiente para alavancar um processo de 

renovação urbana. 

Dentre várias ações do plano, duas foram destaques: o programa Favela-Bairro 

e o Rio Cidade. A primeira fazia parte crucial da estratégia 4 “Rio Integrado”, que tinha 

como objetivo uma “normalização urbana” por meio da incorporação das comunidades 

à cidade “pela implementação de serviços básicos, maior acessibilidade para seus 

moradores e regularização fundiária” (PECRJ, 1995, p.26). Estes objetivos segundo o 

plano seriam realizados por meio da desfavelização, reconversão das favelas, 

desenvolvimento da construção de casas populares e recuperação de conjuntos 

habitacionais. Ao invés de construir novas moradias ou deslocar a população para 

áreas revitalizadas, a proposta foi qualificar a região valorizando e potencializando o 

esforço já feito pelos particulares na construção de suas casas. Assim, é reforçada a 

autoestima do morador e o sentimento de valorização pelo seu próprio espaço. O 

programa Favela Bairro atuou em 19 favelas consolidadas, buscando “um padrão 

mínimo de urbanidade e buscando integrá-las com seu entorno” (ZEIN, 1996).  

A segunda, buscava identificar quais bairros eram estruturadores da cidade e 

quais eram seus eixos principais – estimuladores das áreas adjacentes –, para iniciar 

o processo de qualificação urbana. Vale ressaltar a matriz catalã destas propostas, 

onde a escolha de áreas, como o PERI, era realizada para a inserção e um 

planejamento urbano. Os eixos principais de cada bairro serviriam de elemento 

‘polarizador e catalisador’ das transformações, melhorias e do desenvolvimento dos 

bairros. Portanto, o Rio Cidade foi um programa de requalificação e disciplinamento 

urbano dos bairros, com propostas de alto padrão estético e técnico, combatendo os 

usos ilegais, organizando as vias de pedestres e automóveis, restaurando e 

implantando edifícios e símbolos públicos, revitalizando praças, entre outros. A 

escolha dos arquitetos/designers para cada projeto foi realizada por meio de concurso 

público, organizado pelo IAB/RJ e contou com a participação de profissionais 

estabelecidos no estado do Rio de Janeiro. Segundo Olga Campista, diretora de 

projetos do IPLANRIO (órgão que assumiu a direção desses trabalhos), o concurso 

público de projetos ajudou a abrir o mercado, favorecendo a aplicação de novas ideias 

que ultrapassassem as limitações da visão institucional (PROJETODESIGN, 1996). As 

equipes vencedoras dos projetos foram contratadas para acompanhar as obras, além 
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dos fiscais técnicos da prefeitura. “Embora esse procedimento devesse ser adotado 

em qualquer obra, sobretudo numa obra pública, sabe-se que de fato esses cuidados 

nem sempre são tomados” (ZEIN, 1996).  

O Rio Cidade possui um viés de promoção urbana, porém, sua escala é local. 

A divulgação da intervenção englobou a população residente de cada bairro e não uma 

divulgação global como as ferramentas de marketing urbano clamam. A participação 

de arquitetos foi realizada por meio de concursos, o que a tornou mais democrática e 

permitiu a participação de vários profissionais brasileiros, não apenas do star system 

como ocorre nos ícones do planejamento estratégico. 

O outro plano da gestão César Maia, intitulada As Cidades da Cidade 

apresentou como objetivo enfatizar as relações de intercâmbio, negociação e 

colaboração, por meio dos diversos segmentos da sociedade (PECRJ, 2004, p. 18). A 

proposta foi definida a partir da divisão da cidade em doze macrozonas, cada uma com 

um planejamento específico.  

Existe uma “mudança de abordagem” (CAMARGO, 2011, p. 19) entre os dois 

planos na gestão César Maia. Enquanto a primeira visa a integração da cidade por 

meio da busca por ressaltar vocações existentes, o segundo fragmenta-a em 

macrozonas, com projetos ora abrangentes ora pontuais. Neste último são construídos 

ou pensados, cidades dentro da cidade, como a Cidade do Rock (2001), a Cidade da 

Música (2003-2013) e a Cidade do Samba (2006), dentre outras.  

A partir de 2009, com a gestão do prefeito Eduardo Paes, foram elaborados 

mais dois planos estratégicos. O primeiro plano possui texto inicial com o prefeito 

Eduardo Paes relembrando a “incrível capacidade” da cidade de se “reinventar” 

(PECRJ, 2009). Ao remeter às intervenções realizadas ao longo da história da cidade, 

como o Aterro do Flamengo, as linhas amarela e vermelha, entre outras, enfoca a 

responsabilidade do Rio de Janeiro na criação das marcas brasileiras mais conhecidas 

mundialmente, como o Maracanã, Copacabana, Ipanema, Corcovado, Pão de Açúcar, 

Samba, Bossa Nova, e até mesmo o próprio Rio de Janeiro, como uma marca 

“abrigada no imaginário de pessoas no mundo inteiro” (PECRJ, 2009). Esta fala 
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introdutória remete à ferramenta de marketing urbano do “discurso” e da “marca” 

utilizados fortemente para promover a imagem da cidade.  

Em relação as metas para o futuro, o plano prevê “pilares de aspirações”: 

sociais, econômicas, ambientais e políticas.  Nestes itens, é enfocado o desejo em 

voltar a ser um centro político e cultural, “tanto no cenário nacional quanto na cena 

internacional”, remetendo novamente à promoção urbana por meio da divulgação 

mundial.  Também é citado com ênfase a questão do meio ambiente, aspirando tornar 

a cidade, ao longo dos 10 anos, em “referência nacional em sustentabilidade e 

preservação ambiental”, procurando ser indicado como ‘Rio Capital da bicicleta’, ‘Rio 

Capital Verde’. Este objetivo remete às propostas realizadas em Curitiba que utilizaram 

das ferramentas de marketing urbano, com seus slogans como ‘capital ecológica’ e 

‘capital social’ (PASQUOTTO; RETTO JUNIOR, 2007, p.04). Também se nota a 

tentativa do Rio de Janeiro adaptar-se aos paradigmas das “cidades criativas” 

mundiais (LANDRY, 2004), inserindo no plano programas relativos à economia 

criativa, como o programa Rio Audiovisual e a Criação de um Centro de Referência de 

Moda e/ou Design. Todo esse esforço para promover a cidade, tem em abril de 2010 

o lançamento do “Plano de Promoção e Marketing da Cidade” e em agosto, juntamente 

com a importância do turismo, o Lançamento do “Plano de Interação com o Turista”. 

Promover a requalificação urbana dos bairros da zona Norte e da área central da 

cidade e revitalizar a área portuária e bairros adjacentes, são algumas das propostas 

com datas limites para serem cumpridas, embora muitas delas não tenham conseguido 

cumprir o cronograma. 

 Nos esportes, foi constatada mais uma vez a vontade do Rio de Janeiro em 

divulgar suas ações para o mundo. No plano, é descrito que “a cidade carece de um 

calendário anual de eventos esportivos internacionais de grande porte”. E finaliza 

utilizando de jargões do marketing urbano, como é o caso da competição: “Enfim, um 

Rio mais integrado e mais competitivo. Pronto para vencer novos desafios” (PECRJ, 

2009). Na área habitacional a proposta era de “promover até o final de 2012, 

a construção de 50 mil novas unidades de habitação através de parcerias com setor 

privado”, fazendo com que acontecesse a redução, “em pelo menos, 3,5% as áreas 

ocupadas por favelas na cidade até 2012”. A questão principal, segundo Pires (2010, 

online), era saber quais os valores envolvidos nestas metas, porque eram 

desproporcionais visto que os investimentos destinados aos Projetos do Porto e Bairro 



 

115 | P á g i n a  
 

 
O Edifício Cultural como Estratégia de Intervenção Urbana:  

A Cidade das Artes na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.  

Maravilha, TransOeste e Túnel da Grota Funda representavam quase 85% de todos 

os investimentos previsto no Plano Estratégico e os da área social, próximos de 9%. 

Sobre esta questão, Vainer (2009, p.04) afirma: “Sabemos desde já quem serão os 

ganhadores – as grandes empreiteiras, os grandes proprietários de terras da Barra da 

Tijuca, que terão seu patrimônio fundiário valorizado pelos investimentos bilionários”. 

O segundo Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro (2013-2016) foi 

desenvolvido com o auxílio da empresa americana de consultoria estratégica 

McKinsey & Company, reconhecida mundialmente no mercado de consultoria 

empresarial. As consultorias internacionais são importantes em um planejamento 

estratégico que busca a adequação e divulgação mundial de suas ações. O prefeito 

Eduardo Paes inicia o plano retomando os projetos de divulgação mundial iniciados 

em sua gestão passada, que intitulou-os como “conquistas”: i) a consagração da 

cidade como palco de grandes eventos, como a Jornada Mundial da Juventude em 

2013, ii) a Copa de 2014, iii) os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, iv) o 

processo de recuperação de áreas degradadas, como o da Região Portuária através 

do projeto Porto Maravilha, v) o início de obras de mobilidade urbana que vão permitir 

a integração de toda a cidade vi) a retomada da capacidade de investimento da 

Prefeitura, inclusive com o reconhecimento das grandes agências internacionais de 

classificação de risco. E ele volta a mencionar a frase da edição passada reafirmando 

que o objetivo do plano é “transformar o Rio de Janeiro na melhor cidade do Hemisfério 

Sul para se viver e trabalhar”. Mais adiante, esta frase é retomada, porém, com mais 

um objetivo “Cidade Maravilhosa: a melhor cidade do Hemisfério Sul para se viver, 

trabalhar e conhecer” (PECRJ, 2013), indicando a tendência também turística das 

propostas. 

No Plano de 2013-2016, com os eventos da copa e das olimpíadas, o plano 

estratégico trouxe uma tendência maior nas propostas de promoção urbana que já 

eram indicadas na edição passada. Em todos os campos de atuação, nota-se uma 

diretriz considerando o marketing urbano nas propostas. Na sustentabilidade, a 

aspiração é o reconhecimento como “referência mundial em desenvolvimento 

sustentável”, no campo político, como um dos “principais centros políticos e culturais 

do cenário global”. Nota-se que a divulgação mundial nos vários campos de atuação é 

um desejo recorrente.  
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Sobre as intervenções da Operação Urbana, o plano mostra a tentativa de 

continuidade (com conclusão para 2016), deixando enfocado novamente o 

aproveitamento do potencial imobiliário e o desejo de “replicar este caso [...] em novas 

operações urbanas consorciadas”. É interessante salientar que tanto no plano de 

2009-2012 quanto no atual, de 2013-2016, a palavra aproveitamento do potencial 

imobiliário vem atrelada com “estímulo à geração de empregos”, denotando uma 

tentativa de ocultar os verdadeiros resultados de tais ações.   

Em relação ao turismo, foram realizadas metas para que o Rio de Janeiro possa 

atrair mais pessoas e sua imagem ser mais divulgada mundialmente, estratégia 

atrelada ao marketing urbano. Dentre eles estão o fomento à atividade turística, a 

realização de campanhas de promoção da cidade, participação em feiras e eventos 

nacionais e internacionais, realização de campanhas na TV no exterior, investimento 

em material promocional, definição do posicionamento estratégico de turismo da 

cidade e expansão da Lei de Incentivo aos Hotéis (lei do Pacote Olímpico).  

De todos os planos, é notória a utilização do marketing urbano nas propostas 

e também da Barra da Tijuca como um dos palcos para essas ações. Ferramentas de 

divulgação e competição mundial, como ícones arquitetônicos e eventos 

internacionais, ocorrem nesta região de expansão da cidade. Abaixo segue uma breve 

análise desta região, para que seja possível o entendimento do motivo pelo qual esta 

área foi escolhida como estratégia em detrimento de outras.  

 

4.1. Do Sertão “Carioca” a “Miami Do Rio”42 

Para que seja possível entender as relações entre o bairro da Barra da Tijuca 

e a Cidade das Artes faz-se necessário retroceder algumas décadas para melhor 

compreensão das mudanças no tecido urbano da região. A área da Barra da Tijuca 

era originalmente um imenso areal, cheio de alagadiços e impróprio para o plantio. 

Primeiramente, em 1667, foi doada a religiosos beneditinos e em 1920, onde localiza-

se a Baixada de Jacarepaguá, vendida para a Empresa Saneadora Territorial e 

Agrícola S.A. (ESTA), ainda hoje grande proprietária de terras na área. A concentração 

                                                
42 O termo “Sertão Carioca” foi utilizado pelo jornal Correio da Manhã em 1932, já o “Miami do Rio” foi utilizado 

pelo jornal O Globo em 2013.  
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de grandes extensões de terras em mãos de poucos foi uma das causas do 

crescimento tardio, além da dificuldade de acesso à região por estar separada do 

restante do município por grandes cadeias montanhosas. Esta constatação reflete as 

ações posteriores da região, onde o processo de crescimento imobiliário e as 

conexões viárias foram o foco das ações urbanas.   

Para entender o desenvolvimento da Barra da Tijuca faz-se necessário também 

entender a história da Zona Sul e como o setor imobiliário migrou para a porção Oeste 

do município. Nas primeiras três décadas do século XX já existia no Rio de Janeiro um 

núcleo valorizado pelos investimentos em equipamentos e serviços urbanos públicos 

e privados e uma periferia carente, onde predominava a autoconstrução em 

loteamentos irregulares sem infraestrutura (LAGO, 1997). Na década de 1930, a Zona 

Sul passa por diversos investimentos imobiliários que atuam na verticalização da área.  

Na década de 1950, há uma queda nos investimentos imobiliários da cidade e, 

portanto, há uma mudança na estratégia inserindo apartamentos com metragem 

menor, o que facilitou o acesso para a classe média baixa à essas áreas, Copacabana 

por exemplo, possui 31.000 conjugados e quase a metade das residências do bairro 

medem até 60m2 (ABRAMO; FARIA, 1998, p. 424). Esta forma de atuação do mercado 

repercutiu no restante da Zona Sul, o que provocou a contenção da verticalização nos 

outros bairros e a saída das classes de maior renda para outras áreas. Segundo 

Abramo e Faria (1998, p. 424), no início da década de 1960 apresentavam-se as 

consequências do processo de urbanização iniciado na década de 1930: aumento da 

população, carência na habitação, segregação social como resultado do aumento de 

concentração de renda nas mãos das classes sociais abastadas (política de arrocho 

salarial no período de 1964). Essa política de concentração de renda nas mãos de 

poucos gerou um aumento da especulação imobiliária, o que impulsionou o 

deslocamento da classe alta em direção a São Conrado e Barra da Tijuca (ABREU, 

1987). Segundo Abramo e Faria (1998, p. 425) “a criação do Sistema Financeiro de 

Habitação SFH, direcionado às camadas médias, desconcentrou o investimento 

imobiliário para a Zona Norte e subúrbio, e provocou o boom imobiliário da Barra da 

Tijuca na década de 1970”. Os investimentos imobiliários na Barra da Tijuca tinham o 

intuito de atrair a classe alta, e para tanto, foi lançado os “condomínios fechados” como 

uma nova forma de morar, fato este que mudou o skyline da região e implantou as 

características residenciais que são seguidas até hoje no bairro.  
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Este período de evolução da malha urbana na região pode ser dividido, 

segundo Nunes-Ferreira (2014) em três períodos: i) modernista, ii) genérica e iii) 

dispersa (Figura 56).  

 

Figura 56 – Metodologia das três camadas de Nunes-Ferreira (2014).  
Fonte: Elaborada pela autora 

 

A primeira camada insere-se na década de 1960, quando ocorreu o grande 

marco do início do desenvolvimento da Barra e de sua atual morfologia. O governador 

do estado da Guanabara, Negrão de Lima, encomendou ao urbanista Lúcio Costa um 

projeto urbanístico para a região. O Plano Piloto da Barra da Tijuca de 1969, de 

inspiração modernista, com grandes avenidas e grandes espaços abertos, marcou 

definitivamente o início do estilo de vida peculiar da Barra. Segundo Rezende e Leitão 

(2003, online) o Plano Piloto para a Barra da Tijuca foi “o ponto alto de um processo 

de adesão e consolidação dos ideais modernistas que vem se desenvolvendo desde 

a década de 30”.  

A segunda camada, intitulada de “urbanização dispersa” por Nunes-Ferreira 

(2014, p. 10), é caracterizada a partir da década de 1970, onde foram construídas 

grandes obras de infraestrutura. Observa-se, por exemplo, a construção da 

Autoestrada Lagoa-Barra (incluindo um túnel acústico), que possibilitou o maior 

desenvolvimento, diminuindo o tempo de transporte para a zona sul da cidade do Rio. 

Esta época diferenciou-se também pela implantação de diversos condomínios e 

ANÁLISE DA BARRA DA TIJUCA: AS TRÊS 
CAMADAS

MODERNISTA

DISPERSA

GENÉRICA
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loteamentos com bloqueios. Surgem desse modo os condomínios Nova Ipanema e 

o Novo Leblon, “cuja apresentação para vendas baseia-se na possibilidade de 

recriação de espaços semelhantes aos dos antigos bairros da cidade, porém 

projetados sem os seus supostos vícios, tornando-se, desse modo, área segregada 

tanto física quanto socialmente” (REZENDE; LEITÃO, 2003, online). Durante os anos 

1980, a Barra da Tijuca viveu uma explosão demográfica, com praticamente todos os 

terrenos ao longo das suas avenidas ocupados por grandes condomínios residenciais, 

parques, supermercados, shopping centers, escolas, hospitais. As avenidas foram 

duplicadas e receberam sinalização. Destaca-se neste período o surgimento de apart-

hotéis (uso residencial e/ou turístico), que chamaram atenção do setor imobiliário pelo 

seu potencial construtivo. Nesta época houve também um movimento de emancipação 

da região da Barra da Tijuca tendo a maioria dos eleitores votado pela separação da 

Barra, mas o resultado do plebiscito não foi suficiente para implementá-la devido ao 

quórum de votantes ter ficado aquém do mínimo exigido.  

A terceira camada ocorre na década de 1990, onde incide um novo “boom” 

imobiliário com lançamento de edifícios comerciais de grande porte. Em relação a 

habitação residencial, “dando continuidade a um processo iniciado nos anos 70, 

condomínios são denominados novos, apelando-se mais uma vez para a 

(re)construção de um novo bairro à velha cidade” (REZENDE; LEITÃO, 2003, online). 

É a cidade do consumo, onde um novo produto deve ser lançado a todo momento para 

satisfazer os anseios capitalistas. Um grande marco, no âmbito viário, foi a criação da 

Linha Amarela (via expressa que liga a Barra à Ilha do Fundão), possibilitando uma 

melhor acessibilidade com a Zona Norte da cidade. 

Atualmente o Rio de Janeiro está dividido em 161 bairros, agrupados em 33 

Regiões Administrativas (R.A.). Essas regiões estão congregadas em áreas de 

planejamento: AP1, AP2, AP3, AP4 e AP5. A Barra da Tijuca está inserida na AP4, 

que compõe as R.A. de XVI Jacarepaguá, XXXIV Cidade de Deus e XXIV Barra da 

Tijuca (Figura 57). A R.A. XXIV é formada pelos bairros de Joá, Itanhangá, Barra da 

Tijuca, Camorim, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes e 

Grumari.  

 



 

120 | P á g i n a  
 

 
O Edifício Cultural como Estratégia de Intervenção Urbana:  

A Cidade das Artes na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.  

 

Figura 57 – As áreas de Planejamento e as regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1999 (atualizado em 30/02/2005). Decretos do Diário Oficial do 

MRJ.  

 

A Barra da Tijuca obteve um dos maiores crescimentos imobiliários, sendo o 

único local do Brasil que vem recebendo investimentos constantes há 15 anos, até 

mesmo nos períodos de crise econômica (RODRIGUES apud MARTINS, 2007, p. 49). 

Também é o bairro, segundo o Diário Oficial do Rio de Janeiro de 2006, que mais 

arrecada o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), contabilizando algo em torno 

de R$226,5 milhões, aproximadamente o dobro pago pelos contribuintes do centro da 

cidade (R$127,9 milhões) e quase o triplo de Copacabana (R$87 milhões) 

(FERREIRA, 2011, p. 121). O número de domicílios duplicou em 10 anos, em 2000 o 

bairro contava com 30.809 domicílios e em 2010 este número passou para 65.369 

(IBGE, 2000 e 2010), subindo de 10º lugar para 6º no ranking de domicílios na cidade 

do Rio de Janeiro.  

A R.A Barra da Tijuca está inserida na Macrozona Condicionada (Figura 58). 

Esta Macrozona restringe o adensamento populacional, a intensidade construtiva e a 

instalação das atividades econômicas, de acordo com a capacidade das redes de 

infraestrutura e subordinados à proteção ambiental e paisagística, podendo ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_sobre_a_propriedade_predial_e_territorial_urbana
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progressivamente ampliados com o aporte de recursos privados. Sendo preferenciais 

a aplicação dos instrumentos onerosos de gestão de uso e de ocupação do solo (RIO 

DE JANEIRO, 2011, p.7).  Nesta Macrozona fica clara a tentativa de impedir o 

crescimento da Barra da Tijuca, embora, pelos estudos que serão vistos a seguir, este 

desenvolvimento não tenha cessado.  

 

 

Figura 58 – Macrozonas e Áreas de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte: Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro – Mapa 05 

 

Como pode-se notar na Figura 59, o eixo Oeste do município demonstrou, em 

dez anos, um crescimento populacional intenso. A população no país aumentou 12,3% 

nos últimos 10 anos (IBGE, 2000-2010), a cidade do Rio de Janeiro 11,1% onde 

72,54% foram na R.A. Barra da Tijuca. 
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Figura 59 – Percentual de variação da população entre 2000 e 2010. 
Fonte: Os bairros do Rio segundo o Censo 2010. O Globo.  

Dados: IBGE 2000 e 2010. 

 

Em um percentual de variação da população residente, segundo dados do 

IBGE de 2000 a 2010, constatou-se que a R.A. Barra da Tijuca cresceu o triplo em 

relação ao verificado em outras regiões de grande variação populacional, enquanto 

bairros da Zona Sul perderam moradores. Estes dados mostram um acréscimo 

populacional intenso, onde a população que era de 174.353 passou a ser de 300.823 

(Figura 60).  
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Figura 60 – Percentual de variação da população residente por R.A. entre 2000 e 2010. 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE 2000 e 2010. 

 

Na R.A. Barra da Tijuca, segundo dados do IBGE (2010), destacam-se os 

bairros de Camorim com crescimento de 150,64%, Vargem Pequena com 136,22% e 

Recreio dos Bandeirantes com 118,89%. A Barra da Tijuca possuía 92.233 no ano 

2000 e subiu para 135.924 em 2010, um crescimento de 47,37%.  

Para o presidente do IBGE Eduardo Pereira, em entrevista ao Jornal O Globo, 

o que mais chamou a atenção nos dados de 2010 foi a continuidade do processo de 

expansão da cidade em direção a novas áreas, que ele chamou de “prolongamento da 

Barra e Zona Oeste” (PEREIRA apud SCHMIDT, 2011). 

Estes dados podem ser comparados com o aumento da área urbana (Figura 

61). No período compreendido entre 1984 e 2001 o crescimento da área urbana da 

cidade do Rio de Janeiro totalizou 9.468 ha. No ano de 2001 os dados indicavam que 

a cidade possuía 51.686 ha de áreas urbanizadas. Esse total representava cerca de 

42% do território. Esse aumento significativo concentra-se nas áreas de expansão 

mais recentes. A Área de Planejamento 4 (onde está inserida a R.A. Barra da Tijuca) 

apresentou a maior variação, 41% de seu território, e em segundo lugar a Área de 
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Planejamento 5, com 35%. O crescimento da urbanização nessas áreas contribuiu 

com 82% da variação total no Município (IPP, 2005, p.73).  

 

 
 

Figura 61 – Aumento da Área Urbana na cidade do Rio de Janeiro: 1984-2001. 
Fonte: SMAC, 2011. 

 

A partir do entendimento do crescimento populacional e de sua localização, 

outro fator importante é a relação entre o número total de pessoas residindo em uma 

determinada área urbana e que tipo de adensamento é este. A densidade é um 

referencial importante para avaliação técnica e financeira da distribuição e consumo 

da terra urbana, infraestrutura e serviços públicos em uma área residencial. Segundo 

Acioly e Davidson (1998, p.16), “é um dos mais importantes indicadores e parâmetros 

de desenho urbano a ser utilizado no processo de planejamento e gestão dos 

assentamentos humanos”. A AP4 (onde situa-se a R.A Barra da Tijuca), possui a 

menor densidade demográfica bruta43, nos dois anos estudados, embora tenha 

ocorrido um aumento de 29,65% (Tabela 2).  

                                                

43 De acordo com a Resolução nº 5 de 10 de outubro de 2002 do IBGE, a área territorial do Município do Rio 

de Janeiro é de 1.182,296 Km2. Para o cálculo da área bruta publicado nos Indicadores Ambientais da cidade do Rio 
de Janeiro (IPP, 2005, p.31) foram utilizados os dados dos Censos demográficos do IBGE de 1991 e 2000 e a área 
territorial do Instituto Pereira Passos, segundo as delimitações descritas no Decreto nº 5.280 de 23-08-85 e suas 
posteriores alterações. O IPP calculou uma área territorial de 1.224,56 Km2 para o município e também as parciais dos 
Bairros, Regiões Administrativas e Áreas de Planejamento, segundo as delimitações descritas no Decreto nº 5.280 de 
23-08-85 e suas posteriores alterações. A metodologia adotada inclui os acidentes hidrográficos (lagoas, rios etc), as 
ilhas oceânicas e as da Baía de Guanabara, utilizando como referência a base cartográfica na escala 1:10.000 gerada 
a partir de uma restituição aerofotogramétrica realizada em 1999. A diferença entre a área territorial do município 
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Tabela 2 – Densidade Demográfica por Áreas de Planejamento 

Áreas de 
Planejamento 

População 
1991 

População 
2000 

Área 
Territorial 

(1) 

Densidade 
Demográfica 
Bruta 1991 
(Hab/ha) 

Densidade 
Demográfica 
Bruta 2000 
(Hab/ha) 

AP1 303 695  268 280  3 439,52  88,30  78,00  

AP2 1 034 612 997 478 10 043,37 103,01 99,32 

AP3 2 323 990 2 353 590 20 349,14 114,21 115,66 

AP4 526 302 682 051 29 378,34 17,91 23,22 

AP5 1 292 179 1 556 505 59 245,71 21,81 26,17 

Fonte: Indicadores ambientais da cidade do Rio de Janeiro: Brasil 2005 / Instituto Municipal de Urbanismo 
Pereira Passos - IPP, Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

Departamento de Tecnologia e Informação. - Rio de Janeiro: IPP, 2005. P. 31 

 

Entretanto, no caso da R.A. Barra da Tijuca, que possui aproximadamente 

metade do seu território com grandes áreas verdes, além de grandes extensões de 

lagoas44, a análise deve ser feita por meio da densidade líquida. Segundo Acioly e 

Davidson (1998, p.72) “na Barra da Tijuca, a densidade líquida dos consagrados 

condomínios construídos com base nas torres multifamiliares é altíssima, devido à 

tipologia habitacional utilizada”.   

A população residente na Barra em sua maioria situa-se em domicílios 

particulares permanentes, sendo que em 2000 existiam 30.612 e em 2010 passou para 

65.233 (IBGE, 2000 e 2010), com uma parcela diminuta de particulares improvisados 

e coletivos (Figura 62).  

 

                                                
calculada pelo IPP e a do IBGE ocorre devido à adoção de metodologia e bases cartográficas distintas em seus 
cálculos. A área inclui apenas as áreas territoriais contínuas do Município do Rio de Janeiro, desta forma, não foram 
incluídas ilhas oceânicas sob a jurisdição municipal, mas foram incluídas as áreas dos complexos lagunares, maciços, 
manguezais e as áreas de preservação permanente. 

44 A unidade de conservação APA contabiliza 19.751.902 m2, aproximadamente 41,02% do seu território e 
os parques equivalem a 7,19%, uma área total de 3.464.070,96m2 (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
- SMAC, 2005). 
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Figura 62 – Mapa Comparativo entre os números de Domicílios Particulares Permanentes e os Domicílios 
Coletivos 

Fonte: IBGE, Sinopses por Setores, 2010.  
 

Dentre os domicílios particulares permanentes é nítida a hegemonia da 

tipologia de apartamentos, totalizando 25.755 contra 4.673 de casas e 184 cômodos 

(IBGE, 2000), estes 84% de tipologias verticais refletem no skyline do bairro (Figura 

63).  

 

Figura 63 – Skyline da Barra da Tijuca - Vista do Condomínio Pedra de Itaúna.  
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.  

 

Em 2000 a Barra da Tijuca situava-se em 4º lugar no ranking de número de 

apartamentos, com 25.755, perdendo apenas para Copacabana, Tijuca e Botafogo 

respectivamente. Em 2011 ela superou Botafogo, com 49614, situando-se em 3º lugar, 

como demonstra a Figura 64. No entanto é interessante notar o grande aumento no 

número de apartamentos em onze anos, desproporcional à taxa de crescimento dos 

outros bairros, demonstrando um grande avanço imobiliário na região.  
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Figura 64 – Ranking dos cinco melhores colocados em relação ao número de apartamentos. 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE 2000 e 2011. 

 

Porém, é possível verificar uma disputa entre os bairros da Barra da Tijuca e 

Jacarepaguá. “A história do processo de estruturação do espaço urbano na Barra da 

Tijuca e Baixada de Jacarepaguá está diretamente relacionada a produção capitalista 

imobiliária” (COCCARO, 2013, p. 03).  

 

Figura 65 – Número de Unidades Vendidas por bairro 
Fonte: Elaborada pela autora com dados dos relatórios semestrais da ADEMI de 2004 a 2013.  

 

Geralmente um dos dois bairros aparece como o primeiro lugar no ranking de 

unidades vendidas (Quadro 5), embora o preço do metro quadrado na Barra apresenta 

números mais elevados que em Jacarepaguá. Segundo Rezende e Leitão (2003, 
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online), “a urbanização da Barra da Tijuca e da Baixada de Jacarepaguá representa a 

etapa mais recente da produção de espaços residenciais seletivos na cidade do Rio 

de Janeiro”. 

Quadro 5 - Barra da Tijuca e Jacarepaguá como as grandes localizações de unidades vendidas.  

Primeiro lugar no ranking ADEMI de unidades vendidas 

Ano 1o semestre 2o semestre 

2003 - Jacarepaguá 

2004 Barra da Tijuca Barra da Tijuca 

2005 Barra da Tijuca Centro 

2006 Recreio Barra da Tijuca 

2007 Jacarepaguá Barra da Tijuca 

2008 Barra da Tijuca Barra da Tijuca 

2009 Barra da Tijuca Barra da Tijuca 

2010 Barra da Tijuca - 

2011 Barra da Tijuca Barra da Tijuca 

2012 Jacarepaguá Jacarepaguá 

2013 Jacarepaguá Cachambi 

Fonte: Relatórios ADEMI, 2003 a 2013 

 

Figura 66 – Variação do preço do m2 de 2008 a 2015 dos bairros: Barra da Tijuca e Jacarepaguá.  
Fonte: Zap imóveis, 2008 a 2015.  

 

Mas se a análise recair não somente nos dados da tabela e sim na malha 

urbana destes bairros, é possível verificar que a disputa se transforma em 

espraiamento. Espraiamento dos condomínios e da “marca” Barra no bairro de 

Jacarepaguá. Esse movimento em que a Barra da Tijuca rompe com seus limites 

administrativos e expande sua área de abrangência para regiões que pertenciam 
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previamente a outros bairros pode ser intitulado, segundo Coccaro (2013, p. 01-02) de 

“ressignificação espacial” ou movimento de expansão de “fronteiras simbólicas”.  

Âncoras de atração, como o shopping Metropolitano Barra, a Casa de 

Espetáculos Barra Music e o Condomínio Caminhos da Barra, que utilizam o nome do 

bairro, situam-se em Jacarepaguá. Até mesmo o Riocentro, que sediou as discussões 

da Conferência Rio+20, embora esteja em Jacarepaguá, divulga seu endereço como 

sendo Barra da Tijuca.  

O bairro é mais valorizado quanto mais consolidado, mais estruturado for. E, 

quando comparamos a Barra com Jacarepaguá e Recreio, por exemplo, ela ainda é a 

região mais desenvolvida, com mais ruas asfaltadas e serviços. Mas há uma 

tendência, principalmente com a chegada de grandes obras com vistas à Copa e às 

Olimpíadas, dessa fronteira se confundir cada vez mais (Figura 67). 

 

Figura 67 – Os empreendimentos imobiliários que serão lançados até 2016.  
Fonte: Veja Rio. Disponível em: http://vejabrasil.abril.com.br/public/assets/revista/rio-de-

janeiro/2163/pop_pesquisa1.html 

 

Esse espraiamento é tão evidente, que já se fala de “perfil da barra” em 

Jacarepaguá.  É interessante verificar que embora o espraiamento da marca Barra 

tenha ocorrido na década de 1990 e 2000 devido principalmente ao avanço imobiliários 

e aos eventos internacionais ocorridos na área, a R.A Barra da Tijuca perdeu limites 

territoriais para Jacarepaguá ao longo da década de 1980 (Figura 68). Desta forma é 

possível verificar que este limite tênue entre as duas R.A´s já acontece a mais de 30 
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anos. Segundo Coccaro (2013) era necessária a redefinição dos limites entre estes 

dois bairros, principalmente no entorno do parque Olímpico45. 

  

 

Figura 68 - Áreas que mudaram de RA ao longo da década de 80 
Fonte: NAJAR et. al. Utilização de um SIG para estudo da alteração dos limites político-administrativos do 

município do rio de janeiro ao longo da década de 80.  1a Semana Estadual de Geoprocessamento - RJ 
"Geoprocessamento: Mitos & Realidade", Rio de Janeiro, 1996. Disponível em 

http://www.carto.eng.uerj.br/fgeorj/segeo1996/126/index.htm 

 

Outra análise necessária na análise da Barra da Tijuca é a ocupação dos 

domicílios, verificando se existe uma demanda maior de construção do que de 

população residente. A concentração de domicílios vagos na Zona Oeste, que já era 

maior em relação a cidade em 2000, aumentou ainda mais em 2010 (Figura 69). Em 

                                                

45 Em 2010 houve a tramitação do projeto de lei intitulado bairro Barra Olímpica (Lei número 807/2010). A 

justificativa do Vereador Carlos Caiado para redefinição dos limites e criação de um novo bairro recai na argumentação 
do marketing urbano, de promover a cidade de uma maneira a atrair pessoas e investidores e competir mundialmente. 
Este novo bairro surgiria a partir da subdivisão da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Camorim. A delimitação não é clara, 
porém, no artigo 3 relata-se que a partir da regulamentação da lei, será detalhado o perímetro, no entanto, será 
obrigatório que sejam incluídos o Riocentro, a área da futura Vila Olímpica, a área do antigo Autódromo e a área que 
abrigará o futuro Centro Metropolitano. Essas áreas até pouco tempo desprezadas pela construção civil, tornou-se, 
segundo Ferreira (2011, p.103) “o novo eldorado das empreiteiras cariocas” e, desta forma, incluídas de forma 
sistemática, no projeto de lei. O projeto continua a tramitar na Legislatura 2013/2016.  
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Camorim 45,1% dos domicílios não tinham moradores no período do censo, em Pedra 

de Guaratiba, uma em cada cinco moradias estavam vazias, Vargem Pequena possuía 

16% de domicílios sem moradores. Segundo o coordenador de População e 

Indicadores Sociais do IBGE, Luiz Antônio de Oliveira, a explicação para os números 

altos de domicílios desocupados é devido aos muitos apartamentos fechados que a 

especulação imobiliária mantém (OLIVEIRA apud O GLOBO, 2011).  

 

  

 

Figura 69 – Percentual de domicílios vagos sobre o total em 2000 e 2010 na cidade do Rio de Janeiro.  
Fonte: Os bairros do Rio segundo o Censo 2010. O Globo.  

Dados: IBGE 2000 e 2010. 

 

Na R.A. Barra da Tijuca em 2000 existiam 18,06% de domicílios vagos, este 

número diminuiu em 2010, com 10,64% (IBGE, 2000-2010). As maiores quantidades 

de domicílios particulares não ocupados estão na porção Oeste da região 

administrativa, como é possível verificar na Figura 70.  

 

Figura 70 – Domicílios particulares permanentes não ocupados. 
Fonte: IBGE, Sinopses por Setores, 2010.  
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O grupo etário dos responsáveis por domicílio preponderante é adulto, de 40 a 

49 anos (IBGE, 2000), embora o grupo de idade maior residente seja de 30 a 34 anos, 

seguido pelos de 35 a 39 e de 25 a 29. A renda nominal média do responsável pelos 

domicílios particulares permanentes é maior que 20 salários mínimos na sua maioria 

(IBGE, 2000), o que permite caracterizar o bairro como de alto padrão orçamentário. 

Em um comparativo com outros bairros do Rio de Janeiro, no quesito renda nominal 

média em salários mínimos acima de 20, a Barra da Tijuca é o primeiro colocado, 

segundo o IBGE (2000) (Figura 71). Porém, se verificarmos apenas a renda média da 

população, a Barra da Tijuca é a segunda maior renda per capita mensal do município 

do Rio de Janeiro (Figura 72). 

 

  

Figura 71 – Responsáveis pelos Domicílios 
Particulares Permanentes segundo a Renda 

Nominal Média em Salários Mínimos na Barra 
da Tijuca.  

Fonte: Elaborada pela autora com dados do 
IBGE, 2000. 

NOTA: "Rendimentos" = soma de todos os 
rendimentos recebidos ou a receber em julho 

de 2000; "sem rendimento" = quem não 
possuía qualquer rendimento ou era 

remunerado somente em benefícios; "salário 
mínimo" = R$151,00 

Figura 72 – Responsáveis pelos Domicílios Particulares 
Permanentes segundo a Renda Nominal Média em 

Salários Mínimos superior a 20 – comparativo entre os 
dez primeiros colocados.  

Fonte: Elaborada pela autora com dados do IBGE, 2000  
 

 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

at
é 

1
/2

d
e

 1
/2

 a
 1

d
e

 1
 a

 2

d
e

 2
 a

 3

d
e

 3
 a

 5

d
e

 5
 a

 1
0

d
e

 1
0

 a
 1

5

d
e

 1
5

 a
 2

0

ac
im

a 
d

e 
2

0

Responsáveis pelos Domic. 
Partic. Perm. segundo a 

Renda Nominal Média em 
Salários Mínimos - 2000

salários

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000

Responsáveis pelos Domic. Partic. 
Perm. segundo a Renda Nominal 

Média em Salários Mínimos -
acima de 20 salários mínimos



 

133 | P á g i n a  
 

 
O Edifício Cultural como Estratégia de Intervenção Urbana:  

A Cidade das Artes na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.  

Entretanto, faz-se necessária outra análise, a de desigualdade social, indicada 

pelo índice Gini. Na Figura 73 é possível notar que embora a Barra da Tijuca lidere o 

quesito maiores salários, ela também é a primeira na maior desigualdade social.  

 

 

Figura 73 – Desigualdade Social por meio do Índice Gini.  
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – microdados dos Censos Demográficos 1991 e 

2000 – Cálculos – Convênio IPP/IUPERJ/IPEA e FJP-MG 

 

Segundo pesquisa pelo Centro de Políticas Sociais (CPS) da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) em parceria com a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela 

Vida e com o Banco Rio de alimentos, do Sesc, o índice da Barra era de 0,59 (o maior 

do Rio de Janeiro), bem próximo do índice brasileiro de 0,60. 

Em reportagem do O Globo (2003, p.22) com um título forte “Barra da Tijuca: 

onde o Rio é mais desigual”, mostra que apenas pela divisão de uma avenida, famílias 

vivem em condomínios de alta classe e outras em uma favela em situação precária. O 

“Limite” designado por LYNCH (2011, p.69), neste caso, diferencia a situação social 

em que vivem os moradores da Barra da Tijuca.  
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Figura 74 – Notícia com o título “Barra da Tijuca: onde o Rio é mais desigual”. 
Fonte: O GLOBO. Barra da Tijuca: onde o Rio é mais desigual. Rio de Janeiro, 12 Out 2003. p.22  

 

Segundo mapa de uso do solo na área da Barra da Tijuca, é possível identificar 

que a ocupação predominante é de residências, com comércio e serviço ao longo das 

principais vias. As áreas de lazer identificadas atualmente são constituídas por áreas 

relacionadas à cultura e ao esporte. De 2004 para 2012 houve algumas modificações 

neste uso, como a ampliação de áreas vazias e residenciais e a diminuição das 

coberturas gramíneas lenhosas, além do aumento de áreas de lazer a Norte e Oeste 

(no complexo Olímpico da Barra e na Fazenda Parque Recreio) e uma diminuição à 

Leste (antiga Terra Encantada).  O número de imóveis comerciais e de serviço 

totalizaram 19.670 em 2011, número bem menor se comparado ao de imóveis 

residenciais (97.211). Porém, quando se analisa a metragem quadrada destes 

empreendimentos, eles ultrapassam a dos imóveis residenciais (Figura 75).  
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Figura 75 – Número de imóveis por tipologias de uso x área construída total na RA Barra da Tijuca.  
Fonte: Elaborado pela autora com dados do PortalGeo - Bairros Cariocas, 2011.  

 

Um dos fatores que podem expressar estes dados é o número de shoppings 

centers na Barra da Tijuca. Em 2012 o bairro contabilizava quatro grandes 

empreendimentos (que se expandem com o passar do tempo) e com previsão de mais 

três shoppings. No total, as empresas investiram R$ 1,36 bilhão em centros comerciais 

na região e criaram mais 152 mil m2 de área bruta locável (MOURA, 2012).  Segundo 

José Isaac Peres, presidente da Multiplan, em entrevista para o Valor Econômico 

(MOURA, 2012), a migração de sedes de grandes empresas do centro para a Barra, 

reflete em um novo perfil de morador para o bairro, que são os executivos em busca 

de mais conforto e qualidade de vida.  

No entanto, quando o investimento é voltado para a cultura, estes números 

mudam significantemente. Apesar da região Administrativa da Barra da Tijuca ser uma 

das RA´s que mais cresceu e que se destaca nos lançamentos imobiliários, ela não 

possui destaque no aspecto cultural (Figura 76). Encontra-se em quinta posição no 

ranking de equipamentos culturais totalizando 27 unidades, perdendo com grande 

diferença para o centro da cidade, que possui 144 equipamentos culturais.  
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Figura 76 – Total de Edifícios Culturais segundo as Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas (2008).  
Fonte: Instituto Pereira Passos, Tabela 459/Acesso a diversos sítios na internet e ligações telefônicas, 

realizadas de junho a julho de 2008 por IPP/DIG 

 

No item Teatros e Salas de Espetáculo e Espaços Cênicos (Figura 77) a RA 

Barra da Tijuca localiza-se em sexto lugar, justificando, em termos, a inserção da 

Cidade da Música/Artes. É possível observar também que houve em grande parte em 

2011 um aumento destes equipamentos na cidade, porém na Barra da Tijuca, Méier e 

Campo Grande, houve uma diminuição (Figura 77). 

Total de Edifícios Culturais segundo as Áreas de 
Planejamento e Regiões Administrativas (2008) 

I Portuária II Centro III Rio Comprido

IV Botafogo V Copacabana VI Lagoa

VII São Cristóvão VIII Tijuca IX Vila Isabel

X Ramos XI Penha XII Inhaúma

XIII Méier XIX Santa Cruz XV Madureira

XVI Jacarepaguá XVII Bangu XVIII Campo Grande

XIV Irajá XX Ilha do Governador XXI Paquetá

XXII Anchieta XXIII Santa Teresa XXIV Barra da Tijuca

XXVI Guaratiba XXVII Rocinha XXXI Vigário Geral

XXXIII Realengo
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Figura 77 – Espaços Cênicos – teatros e salas de espetáculos. 
Fonte: Ano 2004 2 2008 -Instituto Pereira Passos, Tabela Nº 459/Acesso a diversos sítios na internet e 

ligações telefônicas, realizadas de junho a julho de 2004 por IPP/DIG  
Ano 2011- Instituto Pereira Passos, Tabela Nº 457/ Banco de Dados de Infraestrutura Técnica de Artes 

Cênicas (http://www.ctac.gov.br/teatros.htm) 
*** As regiões administrativas que não continham dados em nehum dos 3 anos analisados, foram omitidos 

da tabela e gráficos. 

 

Outra análise que pode ser realizada é o fato de não existir relação entre a 

quantidade de edifício cultural e o rendimento médio mensal da população em uma 

área na cidade do Rio de Janeiro (Figura 78). A área portuária não possui um 

rendimento médio mensal alto da população, porém, lidera em número de 

estabelecimentos culturais. Botafogo e Copacabana, possuem uma renda média 

próxima, mas as quantidades de equipamentos culturais diferem. A Lagoa e a Barra, 

que lideram no fator do rendimento, diferem em quantidade de estabelecimentos. A 

Lagoa localiza-se em terceiro lugar na quantidade de espaços culturais, já a Barra, em 

sexto.  
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Figura 78 – Numero de Espaços Cênicos x Valor do Rendimento nominal médio mensal.  
Fonte: Elaborada pela autora com dados do Instituto Pereira Passos.  

Dados dos Espaços Cênicos 2004: Tabela Nº 459/Acesso a diversos sítios na internet e ligações telefônicas, 
realizadas de junho a julho de 2004 por IPP/DIG  

Dados da Renda média 2000: Tabela Nº 342 com dados do IBGE, Censo Demográfico 2000 - Resultados do 
Universo 

*** As regiões administrativas que não continham dados dos espaços cênicos foram omitidos da tabela e 
gráficos. 

 

Outro ponto importante na questão cultural são as práticas culturais dos 

cariocas. Segundo a Figura 79 é possível verificar que os espaços para cultura são 

deixados de lado em detrimento do shopping, uma característica forte em metrópoles 

brasileiras. Os espaços de cultura como museus e salas de concerto encontram-se 

entre os últimos na preferência da população, segundo pesquisa da Funarte de 2009. 

Este é um dado da população carioca de uma maneira geral, porém, reflete a opinião 

dos moradores da Barra da Tijuca.  
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Figura 79 – Práticas culturais – enquete para os cariocas.  
Fonte: Instituto Pereira Passos, Tabela 2750 /Dados do Anuário de Estatísticas Culturais - "Cultura em 

Números" - Demanda por cultura -  2009, FUNARTE. 
*** Nota: (1) A pergunta admite mais de uma resposta. 

 

Em enquete realizada com os cariocas (exceto os moradores da Barra da 

Tijuca) o edifício que mais simboliza a Barra da Tijuca é o Barra Shopping, totalizando 

53,3%. Para os moradores da Barra, os votos ficaram entre a a Cidade da Música/Artes 

(41,4%) e o Barra Shopping (37,9%).  

É possível caracterizar, em síntese, que a Barra da Tijuca é um bairro de forte 

verticalização marcada pelo alto crescimento imobiliário e com uma população 

residente de classe alta. Também foi possível perceber que possui grandes vazios 

urbanos e áreas livres ou protegidas ambientalmente. Essas áreas vazias e de futuro 

capital imobiliário, se seguirmos a lógica demonstrada nos gráficos apresentados, 

reflete em grande parte o desenvolvimento da malha urbana ao longo dos anos que 

passou o bairro, onde a prática de estoque de reserva e os diversos boom´s 

imobiliários foram partes presentes do contexto histórico da região. Segundo Coccaro 

(2013, p. 01) este crescimento se deu, pois, as terras, antes em condição de estoque 

de reserva do capital nas mãos de poucos donos, integram hoje uma “inovadora 

dinâmica, personificada em um urbano pronto para ocupar seu estratégico 

posicionamento de cidade global”. O impacto imobiliário no bairro é tão forte que se 
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espraiou, levando a “marca” Barra além dos limites administrativos. Desta forma é 

possível perceber como a Barra da Tijuca é um local de forte interesse político e 

econômico, pois é um vetor de desenvolvimento. Neste contexto o local enquadra-se 

como um foco de atenção e de competição em uma economia globalizada com uma 

política urbana estratégica. A inserção de um ícone arquitetônico para a promoção 

urbana na Barra da Tijuca faz jus a este pensamento. 

 

4.2. Cidade da Música/Artes 

A gestão política de Maia como visto anteriormente estava inclinada ao 

marketing urbano e na utilização de ícones arquitetônicos culturais. Com a negativa 

para o projeto do museu Guggenheim no píer Mauá houve a inclinação para realizar 

uma sala de concertos. Em fevereiro de 2012 o então secretário da Cultura, Ricardo 

Macieira e o embaixador, Raul Leite Ribeiro, foram pessoalmente encontrar com o 

arquiteto Christian de Portzamparc em seu escritório em Paris para convidá-lo a 

elaborar um projeto de sala de concertos no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

(MAM), onde Affonso Eduardo Reidy previu. A resposta de Christian foi “que havia 

bons arquitetos brasileiros que fariam muito bem uma adaptação, respeitando 

integralmente o projeto de Reidy” (PORTZAMPARC, 2008, p. 33). Neste momento 

ficou claro que um arquiteto ganhador do Prêmio Pritzker não se submeteria a fazer 

um projeto que não possuísse o impacto julgado necessário. Porém, segundo César 

Maia, a negativa do arquiteto não foi o principal motivo para a não execução do anexo, 

e sim, pela dificuldade criada pela instituição MAM que resultou na desistência do 

projeto no local (PORTZAMPARC, 2008, p. 21). De todos os percalços, algo é certo, o 

arquiteto do Star System queria projetar algo de equivalente importância ao seu nome 

e Maia tinha como premissa de seu plano de governo fazer algo com grande “valor 

simbólico”, onde o anexo não se encaixaria em nenhuma das duas premissas.  

O píer Mauá ainda estava tomado pelos trâmites com o museu Guggenheim, 

portanto, era preciso refletir sobre outra opção de local. No programa de governo do 

então prefeito César Maia existia uma preocupação com a expansão da Barra e com 

a existência de “um comércio de entretenimento que só facilitava o faturamento sem 

uma programação de qualidade” (PORTZAMPARC, 2008, p. 21). Desta forma, a 

inserção de um edifício icônico cultural na Barra da Tijuca viria a ser o casamento 

perfeito entre as aspirações dos dois lados.  
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Alguns meses depois Christian recebeu uma carta onde perguntavam se ele 

era um bom arquiteto para salas de concertos. Ele, indignado com a pergunta, 

respondeu que naquele momento “era um dos melhores do mundo” (PORTZAMPARC, 

2008, p. 33).  

O próprio arquiteto relatou no livro sobre o edifício, que a resposta foi certeira, 

o que autorizava legalmente a contratar o projeto de imediato (PORTZAMPARC, 2008, 

p. 33). A partir desta manobra legal, não foi necessária a abertura de um concurso, 

impossibilitando qualquer chance de participação de arquitetos brasileiros ou 

estrangeiros na discussão do projeto.  

Três meses depois, Ricardo Macieira ligou para o arquiteto e pediu para que 

ele fosse ao Brasil conversar pessoalmente com o prefeito para apresentar o programa 

principal do complexo, o qual era inusitado: uma sala de concerto transformado em 

ópera. O programa básico indicava a necessidade de uma ópera e um teatro à italiana 

com boca de cena e fosso de orquestra, pois o teatro municipal da cidade não possui 

espaço nas coxias e bastidores. Iniciava-se assim o processo de análise e 

desenvolvimento do projeto.  

Para a compreensão do arquiteto sobre como seria a implantação do 

complexo, o então secretário da cultura Ricardo Macieira acompanhou Christian em 

um passeio de helicóptero para mostrar o local que seria estabelecido o edifício. A 

área do complexo cultural estava localizada na intersecção das duas vias principais 

que Lucio Costa havia planejado no seu plano para Barra da Tijuca. Ricardo Macieira 

havia trabalhado por três anos justamente com o plano da Barra e em entrevista para 

Serapião (2008, p.54), relatou que estava previsto um equipamento cultural para este 

local e por isso, resolveram fazer ali. E depois complementou que na verdade no plano 

de Lúcio Costa previa a manutenção de um grande ‘bosque rústico’, que teria 

equipamentos de ‘caráter científico-cultural’. 

No primeiro sobrevoo de helicóptero a impressão de Christian sobre a área não 

foi positiva46 (Figura 80). No dia seguinte o arquiteto voltou de carro com Bertrand 

                                                
46 Vale ressaltar que o local havia sido previamente escolhido sem a ciência do arquiteto. 
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Beau, seu principal colaborador, para sentir o local de uma maneira mais aproximada 

e horizontal. O arquiteto preocupou-se com o trânsito denso na região: “no chão, a 

única visão era a dos carros passando” (JOBIM; NOGUEIRA, 2008, online) “não se via 

mais nada da paisagem, somente um mostruário monótono de engarrafamentos” 

(PORTZAMPARC, 2008, p. 33). Segundo Serapião (2008, p.54), a preocupação do 

arquiteto foi minimizada com a garantia do prefeito que o metro chegaria na região, 

algo que não ocorreu. 

 

Figura 80 – Foto aérea do “cebolão”  
Fonte: Marcio Machado, 2006. Disponível em <http://www.pbase.com/marciomachado/image/70750078> 

 

O arquiteto só se convenceu do local quando subiu em um monte de terra de 

dez metros que existia no terreno. “De lá, era possível descobrir de novo as 

montanhas, o mar e toda a cidade” (PORTZAMPARC apud JOBIM; NOGUEIRA, 2008, 

online). Outro motivo também era que a altura facilitaria o intuito do arquiteto de realizar 

um marco para o bairro e para o Rio de Janeiro.  

A partir da visita o arquiteto traçou cinco vocações para o projeto: i) ter 

personalidade forte e grande visibilidade; ii) ser múltipla e também única; iii) ser vista 

de longe, destacando-se na região; iv) permitir ampla visibilidade da paisagem ao redor 

e v) ser magnética e atrativa (PORTZAMPARC, 2008, p. 37).  
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Como o prefeito indicou que gostaria de realizar a obra rapidamente, o arquiteto 

optou por desenvolver um “esboço avançado” (PORTZAMPARC, 2008, p. 36) no seu 

escritório em Paris e depois desenvolver as outras etapas com equipes brasileiras. 

Primeiramente o arquiteto havia imaginado como conceito um edifício monumental em 

formato de inseto com grandes patas, porém, pelo processo de elaboração do projeto 

que demandaria produzir em Paris e delegar funções para os escritórios associados 

no Brasil e também pela dificuldade de calcular e estruturar o projeto em um prazo 

curto, o conceito foi desencorajado, pois “seria muito arriscado” (PORTZAMPARC, 

2008, p. 36).   

Em agosto de 2003 iniciou-se a montagem da equipe brasileira para o 

desenvolvimento do projeto. Ela foi dividida em três partes: uma equipe local de seu 

ateliê, um responsável pela aprovação/projeto executivo e outra pelo gerenciamento. 

O acompanhamento do projeto e obra foi liderado pelos arquitetos Nanda Eskes, Ana 

Paula Pontes e Clóvis Cunha que ficaram alocados primeiramente em um edifício no 

centro da cidade e posteriormente dentro do barracão de obras. A segunda equipe foi 

dirigida pelo arquiteto Luís Antônio Rangel e a terceira pela empresa Engineering. A 

execução ficou a cargo de um consórcio com as construtoras Andrade Gutierrez, 

Carioca-Christian Nielsen, Consórcio Cidade da Música/Artes e Telem. 

Em 2005 e 2006, anos que antecederam os Jogos Pan-Americanos, a obra foi 

abandonada, gerando uma irritação do arquiteto francês e uma sobrecarga 

orçamentária de 30%, devido aos “reajustes pedidos pelas construtoras e dos aditivos 

para adaptar os contratos às constantes mudanças no projeto” (JOBIM; NOGUEIRA, 

2008, online).  

 

Figura 52 - Visão panorâmica das obras da Cidade da Música/Artes Roberto Marinho 
Fonte: Arthur Jacob, 2007 (Wikimedia Commons). 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Aacj03&action=edit&redlink=1
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A obra, que teria sua inauguração em 18 de dezembro de 2008, foi adiada no 

dia de seu lançamento no período da noite pelo secretário da cultura. Este adiamento 

ocorreu devido a necessidade de uma segunda vistoria do corpo de bombeiros. A 

primeira tinha ocorrido há dois dias por conta própria, “já que nenhum órgão da 

prefeitura tinha feito o pedido de licença” (THOMÉ, 2008, online). O coronel João 

Carlos Mariano, comandante da Defesa Civil municipal, declarou que a prefeitura 

deveria adequar algumas pendências da obra, principalmente em relação ao 

equipamento contra incêndio e do sistema antipânico para a inauguração (CLARK, 

2008b, online). O coronel do Corpo de Bombeiros Roni de Azevedo, diretor do 

departamento de Diversões Públicas, disse que a obra estava inacabada, não estando 

apta em questões de segurança para receber um público de duas mil pessoas: “As 

fiações estão expostas e as saídas de incêndio, obstruídas” (CLARK, 2008b, online).   

Quando finalmente foi inaugurada, em 27 de dezembro (últimos dias do terceiro 

mandato de César Maia na prefeitura), a obra estava incompleta, e já tinha sido gasto 

R$518 milhões (VIEIRA, 2008, online). A Cidade da Música/Artes abriu as portas 

inacabada, com a apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) na Grande 

Sala, que não podia receber concertos nem óperas devido a falta do sistema 

pneumático para movimentar as quatro torres de camarotes. César Maia respondeu 

ás críticas sobre o complexo dizendo que a Cidade da Música/Artes é “uma 

intervenção que só o tempo vai julgar. A decisão se torna mais difícil quando se toma 

sem entender em que prazo vai ter retorno” (VIEIRA, 2008, online). 

O complexo cultural também possui outros três grandes espaços que no 

período da inauguração ainda estavam longe de serem concluídos. Segundo Ricardo 

Macieira, “A cidade está pronta. Em alguns prédios da cidade é que ainda faltam 

acabamento” (CLARK, 2008a, online). O arquiteto Christian de Portzamparc disse que 

“preferia que fosse aberta com todas as salas e que o modo de funcionamento já fosse 

bem organizado e conhecido”. Ele acredita que a obra pode estar finalizada em cinco 

ou seis meses, dependendo de como o prefeito eleito, Eduardo Paes, iria tratar do 

assunto: “Seria uma maneira de não gastar dinheiro público demais” (PORTZAMPARC 

apud JOBIM, 2008, online).  

No dia 1º de janeiro de 2009, dia da posse do atual prefeito, foi publicado no 

Diário Oficial do Município um decreto que suspendia a execução dos contratos e 

pagamentos e instaurava uma auditoria das obras de construção da Cidade da 
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Música/Artes. Segundo Jandira Feghali, a secretária municipal de Cultura na gestão 

de Paes, em março de 2009 o interior do complexo estava ainda com 95% por fazer, 

porém, que havia necessidade de aguardar a auditoria, que iria avaliar os gastos já 

feitos e como foram feitos (RJTV/G1, 2009). Portanto, a obra ficou mais uma vez 

paralisada, aguardando os resultados da auditoria para que o trabalho recomeçasse.   

Em maio foi emitido um relatório preliminar pelos técnicos da prefeitura 

avaliando que a casa de concertos iria levar um ano para ser inaugurada e que seriam 

necessários mais de R$150 milhões para concluir sua construção (O ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2009, online). O relatório apontou que havia indícios de 

superfaturamento de R$ 1,3 milhão na compra de pelo menos oito dos 776 

equipamentos de som, o que fez com que a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro 

instaurasse uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).  O relatório preliminar 

foi criticado pelo presidente do Tribunal de Contas do Município (TCM), Thiers 

Montebello. Segundo ele, o TCM fez 37 vistorias no local – em que foram verificadas 

“distorções na execução do projeto” -, mas nada do material produzido pelos técnicos 

do tribunal foi aproveitado pelos auditores da prefeitura. Também declarou que o TCM 

apurará as paralizações na obra das duas gestões, pois “Nenhum prefeito, seja ele 

qual for, pode interromper uma obra sem um motivo relevante, por um capricho” 

(THOMÉ, 2009, online). Em agosto de 2009, depois de atribuladas discussões, as 

obras recomeçam na Cidade da Música/Artes. O então ex-prefeito César Maia foi 

denunciado pelo Ministério Público sob acusação de improbidade administrativa 

devido a supostas irregularidades na construção do complexo cultural.    

Nos três anos seguintes as intervenções foram realizadas para refazer 

estruturas mal instaladas e para complementar as obras, no entanto, itens importantes 

para a atração de pessoas nos momentos em que os espetáculos não estivessem 

acontecendo e que gerariam receita extra não foram terminados, como a instalação 

das salas de cinema e restaurantes. Segundo o prefeito, ele não iria investir mais 

recursos do que os necessários para a obra ser inaugurada (MAGALHÃES, 2012, 

online). 

4.3. Análise da estratégia urbana carioca a partir das dimensões 

Para analisar o complexo da Cidade das Artes de maneira pluridirecional, 

optou-se por empregar a metodologia de grandes projetos urbanos utilizada pelo grupo 
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de pesquisa da UFRJ.  Desta forma, o complexo cultural será analisado sobre cinco 

dimensões: i) política, ii) simbólica, iii) arquitetônico-urbanística, iv) fundiária, e v) 

econômico-financeira.  

 

Figura 81- As seis dimensões de análise de um Grande Projeto Urbano.   
Fonte: Elaborado pela autora com dados da metodologia do grupo da UFRJ.  

 

A dimensão política busca reconhecer o contexto político onde emerge o 

projeto, além das possíveis coligações. Também visa identificar a existência de 

movimentos de contestação que caracterizem alguma resistência à realização do 

projeto, tanto da oposição política, quanto da sociedade civil. A dimensão simbólica 

busca revelar as principais motivações para a ação do projeto, sua ordem de 

justificação, a retórica na divulgação e legitimação do projeto, as campanhas 

publicitárias, a produção do consenso e seu impacto no imaginário popular. A 

dimensão arquitetônico-urbanística considera o projeto de arquitetura e seu apelo 

estético mundial, já a diagnóstico urbanístico visa analisar a implantação do edifício e 

a sua relação com o entorno. A dimensão fundiária verifica as mais-valias 

fundiário/imobiliárias e a existência ou não de instrumentos para sua captura, além dos 

impactos na dinâmica imobiliária da região. A dimensão econômico-financeira analisa 

os valores investidos na implementação do projeto, os contratos realizados, os custos 

dispendidos e compara tais recursos com outros edifícios emblemáticos sobre a 

mesma temática.  

Dimensões

Política

Simbólica

Fundiária
Econômico-
financeira

Arquitetônico-
Urbanística
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3.3.1. Dimensão Política 

O complexo cultural, que levou 10 anos para ser aberto ao público, passou pela 

gestão de dois prefeitos: César Maia e Eduardo Paes. É importante entender os 

partidos políticos envolvidos e as coligações, para analisar as ações contrárias e de 

apoio que ocorreram no contexto da criação e execução da Cidade da Música/Artes 

(Quadro 6).  

César Maia foi eleito prefeito três vezes da cidade do Rio de Janeiro. A primeira 

vez em 1992 pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a segunda 

em 2000 pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e a terceira em 2004 pelo Partido 

da Frente Liberal (PFL). Em 2005-2008, sua última gestão, ele fazia parte da coligação 

“Feito pro Rio”47. Eduardo Paes foi eleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro pela 

primeira vez em 2008 no segundo turno pelo PMDB com a coligação “Unidos pelo 

Rio”48. Foi uma disputa acirrada com Fernando Gabeira do Partido Verde (PV) com a 

Coligação “Frente Carioca”49. Em 2012 Eduardo Paes (PMDB) é reeleito no primeiro 

turno, com uma grande coligação intitulada “Somos um Rio”50. 

A partir da análise dos partidos, pode-se perceber que César Maia e Eduardo 

Paes estiveram próximos em sua caminhada política e mesmo quando adversários, 

possuíram partidos e coligações que se tangenciavam, o que encaminha para uma 

política orientada sobre preceitos similares.  

Quadro 6 – Histórico político de César Maia e Eduardo Paes  

Histórico Político de César Maia Histórico Político de Eduardo Paes 

1981 Ingressa no Partido Democrático Trabalhista -PDT   

1983 Secretário da Fazenda - Gestão Brizola (1983-1986)    

1986 Eleito Deputado Federal - PDT   

1990 Reeleito deputado - PDT   

1991 
Diverge com Brizola e filia-se ao PMDB com apoio do 
Dr. Ulysses Guimarães   

1992 Eleito Prefeito do Rio de Janeiro - PMDB   

1993   
Assumiu a Subprefeitura de Jacarepaguá e da 
Barra - Gestão César Maia (1993-1996) 

1996 
Apoia seu sucessor Luiz Paulo Conde - PFL (atual 
DEM) Eleito Vereador – PFL (atual DEM) 

1998 
Perde no segundo turno - Governo do Estado do Rio 
de Janeiro Eleito Deputado Federal - PSDB 

1999 Rompe com Luiz Paulo Conde e filia-se no PTB   

                                                
47 PFL, PSDB, PSDC, PRTB, PTN, PV e PT do B. 
48 PMDB, PP, PSL e PTB 
49 PV, PSDB e PPS 
50 PMDB, PT, PCdoB, PMN, PDT, PHS, PPS, PP, PRTB, PRB, PRP, PSC, PSDC, PSD, PSL, PSB, PTB, 

PTC, PT do B, PTN. 
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2000 Eleito Prefeito do Rio de Janeiro - PTB   

2001 Deixa o PTB e volta para o PFL (atual DEM) 

Secretário Municipal do Meio Ambiente - Gestão 
César Maia (2001-2004); 
Retorna ao PFL (atual DEM) 

2002   
Rompe com César Maia;  
Eleito Deputado Federal - PSDB 

2004 Reeleito prefeito do Rio de Janeiro - PFL (atual DEM)   

2006   Concorre a governador do Estado e perde - PSDB 

2007   

Secretário Estadual de Turismo, Esporte e Lazer - 
Gestão Sérgio Cabral Filho; 
Filia-se ao PMDB à convite do governador 

2008   Eleito prefeito do Rio de Janeiro - PMDB 

2012 Vereador do Rio de Janeiro - DEM Reeleito prefeito do Rio de Janeiro - PMDB 

2014 
Concorre para senador do Rio de Janeiro e perde - 
DEM   

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.  

O período de concepção e execução da Cidade da Música/Artes na gestão 

César Maia pode ser dividido em três etapas. A primeira de 2002 a 2004, consiste na 

concepção projetual, início das obras e orçamento nebuloso. Na segunda etapa de 

2005 e 2006, período que antecedeu os Jogos Pan-Americanos, a obra ficou 

praticamente parada, gerando sobre custos e impaciência dos envolvidos. Na terceira 

etapa, na tentativa de finalização, houve problemas de aprovação e inauguração com 

a obra inacabada. A gestão de Eduardo Paes pode ser definida em dois períodos. O 

primeiro foi a tentativa de regularizar as contas e indiciar os suspeitos de algum tipo 

de fraude, e num segundo momento, terminar as obras que faltavam no complexo e 

reinaugurá-lo para o público (Figura 51). 

 

Figura 51 – Linha do tempo da construção da Cidade das Artes e as respectivas gestões políticas.  
Fonte: Elaboração da autora, 2015. 

 

O primeiro Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro, realizada na gestão 

César Maia, utilizou algumas ferramentas do marketing urbano, como foi visto acima, 

porém com discrição. No segundo plano, o marketing urbano continua, porém, com 

mais força. Na estratégia 1 ele é específico para a Barra da Tijuca, indicando ações 

para fortalecer o setor turístico e produzir um “produto Barra”51 (PECRJ, 2004, p. 64). 

                                                
51 Proposta 1.1.03 
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No objetivo específico, denota a melhoria da infraestrutura e diversificação da oferta 

de equipamentos e atividades de cultura e lazer, com a “criação de salas de teatro, 

parques temáticos e estruturas para competições esportivas, respeitando a vocação 

da Região” (PECRJ, 2004, p. 65), sinalizando a criação da Cidade da Música (atual 

Cidade das Artes), que já estava em processo criativo pelo escritório de Christian de 

Portzamparc desde 2002. Segundo o site de César Maia, a ideia do museu 

Guggenheim do plano anterior foi substituído pela Cidade da Música neste plano. 

Segundo o ex-prefeito, o museu foi cancelado “por uma forte pressão de parte da 

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

hoje, foi obstruído pelo Judiciário” (MAIA, 2009, online). Desta forma, ele relata que a 

“idéia matriz permaneceu”, mas para não entrar em confronto, foi substituída pela 

Cidade da Música/ Artes, “mais uma vez, um arquiteto consagrado em projetos deste 

porte, Christian Portzamparc, foi chamado e assumiu o desafio” e mais uma vez, 

segundo Maia, a imprensa “assumiu para si a função de voltar a opinião pública contra 

o projeto” (MAIA, 2009, online).  

Nota-se assim que a estratégia de César Maia era a utilização do marketing 

urbano através da cultura. O local e o tema se modificam, mas a ideia de divulgação 

mundial por meio de edifícios ícones com arquitetos do star system prevalece.  

Houve diversos ataques políticos ao prefeito César Maia em sua gestão, 

principalmente em relação aos custos para o complexo cultural Cidade da 

Música/Artes52.  O edifício é uma das obras mais polêmicas de sua gestão, 

consumindo apenas em 2008 um quarto dos investimentos da cidade, sendo assim 

alvo para a oposição (NOGUEIRA, 2008, online). 

                                                
52 Este item será visto com mais detalhes na dimensão econômico-financeira.  
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Figura 51 – Linha do tempo da Gestão César Maia – Cidade da Música 
Fonte: Elaboração da autora, 2015. 

 

Em fevereiro de 2008 foi aberta uma CPI para apurar o elevado custo da obra.  

Em maio o presidente da CPI, o vereador Carlo Caiado (do mesmo partido de César 

Maia) relatou que ainda não tinham conseguido apontar nenhuma irregularidade, pois 

os procedimentos não tinham sido aprovados pelo Tribunal de Contas do Município. O 

vereador ressaltou que todos os nomes da CPI eram favoráveis à Cidade da 

Música, mas "desde que seja colocada de forma transparente" (CAIADO apud 

FERNANDES, 2008, online). Para o vereador Roberto Monteiro, do Partido 

Comunista do Brasil (PC do B), a disparidade do orçamento inicial com relação 

ao que está em prática ainda não foi explicada e complementa acusando que o 

atraso no envio de documentos pela Prefeitura deve-se ao fato de o presidente 

da CPI ser do mesmo partido que o prefeito carioca, César Maia. "É uma forma 

branda de retardar os trabalhos" (MONTEIRO apud FERNANDES, 2008, online). 

Na segunda-feira, dia 17 de novembro (prazo máximo para a votação), foi feita 

a apresentação dos relatórios. Os vereadores Carlo Caiado e Paulo Cerri do Partido 

Democrata (DEM), apresentaram um relatório que inocentava a prefeitura do Rio de 

Janeiro e “atribuía à imprensa a ́ confusão´ em torno dos valores da obra (VERMELHO, 

2008, online). O relator da CPI Jorge Pereira, do PMDB, também apresentou um 

relatório que reconhecia a existência de irregularidades, mas apontava a necessidade 

de provas técnicas e propunha a realização de perícias. Também foi elaborado pelo 

vereador Roberto Monteiro do PC do B outro relatório que pedia o indiciamento do 

secretário de Obras e de Cultura e do prefeito César Maia.  
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Para a aprovação do relatório eram necessários três votos, porém, a CPI 

terminou sem a aprovação de um relatório53. O resultado foi de dois votos para o 

relatório do partido DEM, um voto para do relator da CPI e um voto para o do vereador 

Roberto Monteiro.  

No mesmo ano da CPI estavam ocorrendo disputas para as eleições municipais 

(gestão 2009-2012) e o edifício foi considerado um “elefante branco” por quase todos 

os candidatos.  

Em dezembro de 2008 a família do jornalista Roberto Marinho requereu a 

retirada de seu nome da Cidade da Música/Artes. Em carta publicada em 15 de 

dezembro de 2008 no Diário Oficial do Rio, José Roberto Marinho (filho do empresário 

falecido Roberto Marinho) justifica seu pedido para o secretário da cultura na época, 

Ricardo Macieira, dizendo que a família constatou que o vínculo, mesmo que indireto 

com o grupo de comunicação pertencente a eles e com um nome tão forte, poderia 

significar certo empecilho na obtenção de patrocínios vindos, especialmente, de outras 

empresas com interesse na mesma área. Complementa dizendo que “o amigo que nos 

move é exclusivamente o espírito de somar, de colaborar para que o Rio tenha em 

breve um centro para música que seja motivo de orgulho para a cidade, para o Estado 

e para o país” (NOGUEIRA, 2008, online). Portanto, o nome que antes era Cidade da 

Música Roberto Marinho, homenagem concedida em agosto de 2003 (primeiro ano da 

obra), passou a ser chamada de Cidade da Música. O pedido foi aceito pelo prefeito 

César Maia, que em e-mail para a Folha de São Paulo, afirmou não acreditar que as 

críticas feitas ao edifício teriam influenciado na decisão da família: “A carta é explicativa 

e me convenceu” (NOGUEIRA, 2008, online). Em relação a posição tomada pela 

família, a Folha de São Paulo questionou o motivo do pedido a uma semana da 

inauguração. As organizações Globo responderam afirmando que “a carta dá a sua 

posição sobre o caso, também não respondendo se há relação com a polêmica sobre 

os custos da obra” (NOGUEIRA, 2008, online). 

No dia 1º de janeiro de 2009, dia da posse do prefeito Eduardo Paes, foi 

publicado no Diário Oficial do Município um decreto que suspendia a execução dos 

                                                
53 Dois vereadores não compareceram: Teresa Berger do PSDB (da mesma coligação do prefeito César 

Maia) e o suplente Rubens Andrade do PSB, que alegou estar viajando. 
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contratos e pagamentos e instaurava uma auditoria das obras de construção da 

Cidade da Música (que passava em sua gestão a se chamar Cidade das Artes). O 

texto do Decreto 30.343 estabelecia a criação de um grupo pericial formado pela 

Controladoria e Procuradoria-Geral, Secretarias de Obras e de Cultura e Riocentro, 

que deveria apresentar estudo conclusivo “acerca da regularidade dos contratos e dos 

respectivos termos aditivos, como a indicação das suas eventuais irregularidades 

materiais e formais e, se cabível, o montante do prejuízo causado em detrimento do 

município do Rio de Janeiro” (RIO DE JANEIRO, 2009). Segundo a auditoria, seriam 

necessários mais R$150 milhões e pelo menos oito meses para a conclusão da obra.  

A vereadora Clarissa Garotinho do PMDB (mesmo partido de Eduardo Paes) 

conseguiu, pelos resultados da auditoria, vinte assinaturas para a formação de uma 

nova CPI.   

O relatório apontou que havia indícios de superfaturamento de R$ 1,3 milhão 

na compra de pelo menos oito dos 776 equipamentos de som, o que fez com que a 

Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro instaurasse uma nova CPI para investigar 

as supostas fraudes nos contratos realizados entre a prefeitura da cidade e as 

empresas que prestaram serviços na construção e venda de equipamentos para a 

Cidade da Música/Artes (FIGUEIREDO, 2009).  

Em 2012, ano político, o debate retorna com toda a força. O candidato Rodrigo 

Maia (DEM), filho de César Maia, atribui a “picuinhas” o adiamento da conclusão das 

obras (FOLHA DE SÃO PAULO, 2012, online). Para o prefeito Eduardo Paes, o ex-

prefeito César Maia não planejou direito as obras e deixou a conclusão para a próxima 

gestão.  

Em novembro de 2013, Cesar Maia foi condenado por improbidade 

administrativa pela 3ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça. Em setembro 
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de 2014 uma liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a decisão do 

Judiciário fluminense. 

Em relação à posição da população sobre o complexo cultural, a vereadora do 

PSDB e relatora da CPI de 2009 identificou que o descontentamento “veio no final, não 

foi durante a obra. A obra começou em 2002, a gritaria foi a partir de 2007, 2008 [...] 

que foi quando ela começou a acontecer mesmo. Antes começava, parava, começava, 

era fundação, ninguém via [...]” Para ela, havia uma revolta da população contra os 

gastos com os Jogos Pan-Americanos, porém, eles acabariam em um mês e o 

complexo cultural “ficaria como um registro concreto desse período” (CAMARGO, 

2011, p.133). Na opinião da vereadora Andréa Gouvêa Vieira, a insatisfação da 

população em relação à Cidade da Música/Artes não foi criada pela mídia, para ela 

“não foi a mídia que conduziu a opinião pública, mas a opinião pública que conduziu a 

mídia, chegando ao ponto de as organizações Globo pedirem para o nome do Roberto 

Marinho fosse retirado do empreendimento” (VIEIRA apud CAMARGO, 2011, p.133).  

 

3.3.2. Dimensão Simbólica 

A dimensão simbólica pode ser dividida em três eixos de análise. O primeiro 

aponta como foi concebido o projeto e que referências o arquiteto tomou como 

premissa em sua concepção. O segundo objetiva analisar o fator político e do discurso, 

onde a criação do edifício serviu como marca simbólica e estratégia de gestão. O 

terceiro eixo visa identificar como a obra foi apropriada no imagético dos profissionais 

e estudantes brasileiros de arquitetura e da população residente na cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

Figura 82- Os três eixos de análise da dimensão simbólica.  
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.   

 

Para a concepção arquitetônica o arquiteto Christian de Portzamparc utilizou 

três parâmetros: i) a influência da arquitetura brasileira, tanto dos profissionais quanto 

dos materiais; ii) remeteu a soluções que já havia utilizado em outras obras e projetos 

e iii) o desejo de fazer um marco simbólico.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/STJ
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Para o arquiteto, a obra com um extenso belvedere a 10 metros de altura, 

buscou retomar a tipologia brasileira de varanda, para ser um local aberto de 

acolhimento e que pudesse ser um ponto de contemplação da natureza circundante. 

Portzamparc iniciou sua produção numa lógica construtiva adaptada ao Brasil. 

“A Cidade da Música devia ser um símbolo público e ao mesmo tempo um 

equipamento de altíssimo nível no meio musical” (PORTZAMPARC, 2008, p. 36). Um 

dos pontos que assolavam o pensamento do arquiteto era como estabelecer o diálogo 

entre a beleza do sitio horizontal e à linha das montanhas e dos contornos sinuosos 

(Figura 83). 

 

Figura 83- Esquema da visualização no terraço.   
Fonte: Christian de Portzamparc, 2008. 

 

Outro ponto foi o local escolhido para a inserção do edifício. Como visto 

anteriormente, o arquiteto não se animou com o terreno, entretanto, ao pensar como 

o edifício poderia ser um ícone arquitetônico no local, entusiasmou-se com a proposta.  

A altura facilitaria o intuito do arquiteto de realizar um marco para o bairro e 

para o Rio de Janeiro “Era preciso [...] que a construção fosse vista de longe como 

uma marca forte, e que o centro comercial que fica bem perto não o dominasse. Se 

ficasse na altura do chão, a Cidade da Música/Artes desapareceria no conjunto” 

(PORTZAMPARC, 2008, p. 35). 
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Desta forma traçou-se o conceito de um amplo terraço externo que distribuísse 

as atividades e que acolhesse o público. Esse conceito foi pensado juntamente com a 

lógica realizada para o concurso da Biblioteca de Québec em Montreal54, onde possuía 

uma paisagem interiorizada, intitulada de “peixe no aquário” (Figura 84). A ideia de um 

bloco vazado por transparências presente no concurso foi retomada para a Cidade da 

Música/Artes, porém, com adaptações, principalmente climáticas. Québec era frio, o 

que permitia que os blocos fossem envidraçados, algo que no clima do Rio de Janeiro 

não poderia acontecer, além de ser indispensável uma cobertura fechada para impedir 

a insolação direta.  

 

Figura 84- Projeto para o concurso: Biblioteca de Quebéc em Montreal e o tijolo vazado.  
Fonte: Atelier Christian de Portzamparc ©  

 

A escala do complexo também foi algo estudado com atenção. Em novembro 

de 2002 foram realizados estudos de dimensionamento inserindo diversas maquetes 

de projetos anteriores do arquiteto, construídos ou não, na impressão de mesma 

escala do terreno visando a compreensão das medidas. Desde o estudo de dimensão 

e as primeiras maquetes, a intenção era instalar as diferentes partes do programa em 

                                                
54 Não existe no Canadá uma legislação que obrigue a Administração Pública a realizar concursos como 

forma de contratação de serviços de arquitetura, essa decisão fica a cargo do gestor público. Foi o caso, por exemplo, 
no Québec, dos concursos organizados pelo Ministério da Cultura e Comunicação em parceria com a Ordem de 
Arquitetos do Québec (OAQ), a partir de 1992. Assim, em 2000 houve um concurso para a construção da Grande 
biblioteca de Québec em Montreal. Christian de Portzamparc participou com seu projeto “peixe no aquário”, um bloco 
facetado com uma cobertura ancorada por diversos pilares. Os vencedores do concurso foram: Patkau / Croft Pelletier/ 
Gilles Guité.  
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volumes irregulares distintos e isolados acusticamente, permeados por átrios públicos, 

como na Cité de La Musique de Paris (Figura 85), ou Philharmonie 2 como foi 

renomeada em 2015 devido ao novo complexo ao lado intitulado Philharmonie do 

arquiteto Jean Nouvel.  

 

Figura 85- Planta da Cité de La Musique em Paris renomeada de Philharmonie 2.  
Fonte: Atelier Christian de Portzamparc, 2015.  

 

Em relação ao segundo eixo de análise da dimensão simbólica, referente a 

estratégia política pelos discursos e propagandas, foi possível destacar o marketing 

urbano como parte fundamental deste processo.  

Os discursos, segundo Sanchez et al (2004), são iniciativas voltadas à 

instauração de um clima, um espírito pretensamente dinamizador e empreendedor da 

cidade. A fidelidade ao lugar e o sentido de pertencimento estimulados pelos projetos 

de promoção urbana, têm significados políticos, pois incidem tanto nas mentalidades 

coletivas quanto no território. O discurso está intimamente ligado com as obras de 

marketing urbano, principalmente àquelas de grande escala e com a participação e 

arquitetos do star system. Segundo Lefebvre (1991, p. 115), “a publicidade torna-se a 

poesia da (Pós)Modernidade, o motivo e o pretexto dos espetáculos mais bem-

sucedidos”. A cidade do espetáculo, como é intitulada atualmente, procura sustentar 

imagens prósperas de objetos que procurasse comercializar. “A cidade-mercadoria 

não existe fora de um sistema simbólico de significações subvertidas, que se 

reinventam constantemente” (SOARES, 2006, p. 05). Desta forma, o poder público 
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passa a utilizar em seus discursos sinais de positividade que demonstra o sucesso de 

tais intervenções, mesmo antes de serem concebidas.  

Em várias entrevistas realizadas pelo ex-prefeito César Maia, ele sempre 

demonstrou que a implantação do complexo cultural seria muito mais que um edifício 

de apresentações, mas ia ser um marco, um símbolo para a cidade e também para 

sua carreira política. Durante debate na Folha/Rede TV entre candidatos à prefeitura 

para gestão 2013/2016, César Maia afirmou que a Cidade da Música/Artes é “o melhor 

equipamento de cultura que vai ter em toda a América” (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2012, online). Quando questionado sobre as duras críticas ocorridas no final de seu 

mandato em relação ao complexo, Maia demonstrou otimismo.  

O filho de César Maia, o deputado federal Rodrigo Maia, disse em entrevista 

para o Globo que a Cidade da Música/Artes “será o melhor equipamento, não da 

América Latina, mas da América, de cultura” (O GLOBO, 2012, online).  

Os envolvidos com o complexo também teceram elogios ao edifício. Rodrigo 

Dantas, então secretário Municipal de Obras, relatou que “a Cidade da Música é o mais 

arrojado empreendimento público destinado à Cultura realizado no Brasil nas últimas 

décadas” (PORTZAMPARC, 2008, p. 29). 

Após severas críticas da mídia a respeito da obra, o jornal O Globo publicou 

diversos elogios na sua coluna “Gente boa” (O GLOBO apud MAIA, 2013, online) após 

a reinauguração do complexo e mostrou discursos de pessoas sobre o edifício cultural: 
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O jornal The New York Times em seu artigo “The 46 Places to Go in 2013” fez 

alusão à obra como um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro que o turista não 

poderá deixar de visitar em 2013 (THE NEW YORK TIMES, 2013, online). 

Para Lopes (1998, p.162) os fatores que não devem ser esquecidos na 

elaboração de um planejamento estratégico são o engajamento da população e o 

apoio da mídia. No entanto, as críticas da mídia foram tão severas ao longo dos anos, 

que o discurso positivo dos envolvidos e algumas reportagens elogiosas dispersas na 

reinauguração das obras não conseguiram ativar no pensamento coletivo uma imagem 

positiva do complexo cultural, como será exposto abaixo. Desta forma, os preceitos do 

planejamento estratégico citado por Lopes não conseguiram ser realizados.  

Para realizar o terceiro eixo de análise da dimensão simbólica foram realizadas 

duas enquetes paralelas no mês de julho de 201555 enfocando dois perfis diferentes: 

i) arquitetos e estudantes de arquitetura e ii) cariocas.  

Quando perguntado, na opinião dos arquitetos e estudantes de arquitetura, 

qual o edifício cultural, a partir do movimento moderno, mais emblemático do Brasil, a 

maioria respondeu o Masp em São Paulo, com 56,3% e em segundo lugar, o Museu 

de Arte contemporânea em Niterói, com 16,7%. A Cidade da Música/Artes ficou com 

apenas 2,4%, uma porcentagem ínfima, apontando a falta de uma pregnância 

simbólica do complexo cultural no imagético dos entrevistados técnicos (Figura 86).  

 

 

 

 

 

                                                
55 O modelo e resultado completo das enquetes encontram-se no ANEXO 1. 
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Figura 86- Gráfico da entrevista com arquitetos e estudantes de arquitetura: qual edifício cultural é o mais 

emblemático do Brasil. 
Fonte: Entrevista realizada pela autora, 2015. 

 

Quando a pergunta enfocou apenas a cidade do Rio de Janeiro, a maior 

porcentagem ficou dispersa entre três edifícios, o Teatro Municipal com 37,3%, o 

Museu de Arte Moderna com 28,6% e o museu de Arte do Rio de Janeiro com 19,5%. 

A Cidade da Música/Artes foi escolhida novamente por apenas 2,4% dos 

entrevistados. No entanto, feita a mesma pergunta para os cariocas, o resultado foi 

diferente. O Teatro Municipal apareceu como o grande ícone cultural do Rio de Janeiro 

na opinião dos residentes da cidade, alcançando 73,1%. A Cidade da Música/Artes 
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não foi escolhida por nenhum entrevistado, o que demonstra uma grande rejeição dos 

moradores por este edifício cultural (Figura 87). 

  

 
Questionário com Arquitetos e 

estudantes de arquitetura 
Questionário com os cariocas 

Figura 87- Gráfico da entrevista com arquitetos, estudantes de arquitetura e cariocas: qual edifício cultural 
simboliza o Rio de Janeiro. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Em relação a qual edifício cultural contemporâneo simbolizará o Rio de Janeiro, 

as opiniões, tanto dos entrevistados técnicos quanto dos residentes, foram 

semelhantes. A grande maioria respondeu que o Museu do Amanhã, será o símbolo 

cultural da cidade. A Cidade da Música ficou em última colocação com apenas 11,9% 

na enquete técnica e 5,8% na enquete dos moradores, sendo que ela e o Museu de 

Arte do Rio de Janeiro eram os únicos edifícios em atividade no momento da entrevista 

(Figura 88).  

  
 Questionário com Arquitetos e 

estudantes de arquitetura 
Questionário com os cariocas 

Figura 88- Gráfico da entrevista com arquitetos, estudantes de arquitetura e cariocas: qual edifício cultural 
contemporâneo simbolizará o Rio de Janeiro.   

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.   

 

Em relação a qual edifício simboliza a Barra da Tijuca, para os arquitetos e 

estudantes, a Cidade da Música/Artes foi escolhida com 50% dos votos. No entanto, 
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também se mostrou forte a escolha de ”Nenhum edifício simboliza a Barra”, com 

32,5%. Mas a opinião mais alarmante foi a dos cariocas, como visto no subcapítulo 

anterior. A maioria dos votos consideraram o Barra Shopping o edifício que mais 

simboliza a Barra, com 49% em detrimento de 26,9% da Cidade da Música/Artes.   

  

 

Questionário com Arquitetos e 
estudantes de arquitetura 

Questionário com os cariocas 

 

  

Questionário com moradores da 
cidade do Rio de Janeiro (menos da 

Barra da Tijuca) 

Questionário com os moradores da 
Barra da Tijuca 

Figura 89- Gráfico da entrevista com arquitetos, estudantes de arquitetura e cariocas: qual edifício simboliza 
a Barra da Tijuca. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Para os moradores da Barra o peso do shopping (37,9%) e do complexo cultural 

(41,4%) foram próximos, já para o restante dos cariocas, o Barra Shopping tem uma 

porcentagem maior (53,3%). Estes números são resultados também da relação que o 

cidadão possui com o local. A grande maioria dos cariocas (excetuando-se os 

moradores da Barra) nunca estiveram no edifício (66,7%) e 26,7% só foram uma ou 

duas vezes. Já os residentes na Barra da Tijuca na sua maioria 58,5%, já foram na 
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Cidade da Música. Porém, ainda é um percentual pequeno, pois 41,4% dos 

entrevistados apontaram que nunca estiveram no complexo (Figura 90).  

  
 

Questionário com moradores da 
cidade do Rio de Janeiro (menos 

da Barra da Tijuca) 

Questionário com os moradores 
da Barra da Tijuca 

Figura 90- Gráfico da entrevista os cariocas: quantas vezes foi na Cidade da Música/Artes. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Na classificação de 1 a 10 na avaliação de grau de importância da Cidade da 

Música/Artes para os arquitetos e estudantes, o complexo cultural obteve uma 

classificação de 7,1, o que demonstra um resultado favorável (Figura 91).  

 

Figura 91- Grau de importância da Cidade da Música/Artes para a arquitetura brasileira na opinião dos 
arquitetos e estudantes de arquitetura. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

No entanto, para os cariocas, nenhum dos dois itens que avaliam o grau de 

importância obtiveram a média. O primeiro relaciona a importância do edifício para a 

cultura da cidade e obteve uma classificação de 4,8. O segundo identifica o grau de 

importância do edifício para o entrevistado e obteve 4,0 (Figura 93).   
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Figura 92- Entrevista com os cariocas: Grau de facilidade no acesso ao edifício da Cidade da Música/Artes.   
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Figura 93- Grau de importância da Cidade da Música/Artes na opinião dos cariocas. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 
 
 
 

3.3.3. Dimensão Arquitetônico-Urbanística 

Como o nome já descreve, a dimensão arquitetônico-urbanística analisará o 

projeto do edifício e sua implantação no entorno.  

A partir das diversas influências, já tratadas no subcapítulo das dimensões 

simbólicas, foi traçado o conceito: uma laje acima do solo que seria o fórum (ponto de 

encontro e de distribuição), outra laje de cobertura para a proteção dos intempéries e 

blocos isolados acontecendo neste espaço entre as duas faixas horizontais (Figura 

94). No entanto, nesta etapa, a estrutura não estava totalmente definida e a forma de 

sustentação remetia à diversas colunas do concurso de Québec, algo que não estava 

satisfazendo o arquiteto.   
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Figura 94- Croquis do partido arquitetônico utilizado pelo arquiteto.  
Fonte: Atelier Christian de Portzamparc © 

 

Desta forma, era preciso resolver a questão estrutural para que o partido 

ficasse completo. A dimensão do projeto de 90 mil metros quadrados de área 

construída e 68 mil de edifícios propriamente dito, exigiam uma quantidade grande de 

pilares. Ao pensar em como diminuir esse número, o arquiteto, em um voo para Berlim, 

encontrou a solução. Pensando nas cascas de proteção acústicas das salas de 

concertos e a ligação com os pilares do térreo, a solução foi imaginar os casulos 

autoportantes, que começariam desde o solo (Figura 95).  

 

 
 

Figura 95- Croquis da concepção do projeto de janeiro de 2003, realizados em Berlim, mostrando as velas 
descendo até o chão em substituição ao pilar.  

Fonte: Atelier Christian de Portzamparc © 

 

Ao consultar os calculistas franceses, eles alertaram que o vão entre pilares 

seria no máximo de 20 metros, porém, ao pedir uma reavaliação para os engenheiros 
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brasileiros Carlos Fragelli, Ulysses Cordeiro, com consultoria de Bruno Cantarini, os 

vãos aumentaram 10 metros, totalizando 30 metros entre pilares. “Estes brasileiros” 

exclamou os franceses calculistas (SERAPIÃO, 2008, online). Porém, na medida que 

o trabalho avançava, os engenheiros perceberam que o problema era muito maior que 

discutir os vãos de 30 metros (FRAGELLI; CONTARINI, 2008, p. 113). Era preciso 

elaborar uma estrutura de porte com apoios muito leves e suaves.  

Desta forma foi necessária a utilização não só de cálculos manuais, mas 

também de programas específicos de computador para analisar toda a estrutura e tirar 

o máximo do sistema construtivo. “Sem o auxílio de modernos programas de 

computador não seria possível realizar este projeto, que é moderno até sob esse 

aspecto” (FRAGELLI; CONTARINI, 2008, p. 115). Foi realizada toda a simulação de 

cálculo com modulação aritmética no computador para obter o comportamento teórico 

global da estrutura. “Sem o apoio da informática, as paredes seriam decerto 

superdimensionadas [como no texto] e o prazo de conclusão dos projetos 

enormemente estendido” (FRAGELLI; CONTARINI, 2008, p. 115) 

 
 

 
 

Figura 96- Modelo eletrônico do complexo e resultado gráfico do modelo estrutural, mostrando os esforços 
atuantes.  

Fonte: Rafael Medeiros (Berton Projetos), 2008. In PORTZAMPARC, Christian Uma Cidade da 
Música/Artes/Um Projeto de Christian de Portzamparc. Rio de Janeiro: Arte Ensaio, 2008. p. 115-116. 

 

O belvedere (ou esplanada) situado a 10 metros do solo ficou com uma laje 

com estrutura em grelha com vigas protendidas de 1,5 metros de espessura, resultado 
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esbelto, considerando todas as instalações de grande porte. A cobertura, a 30 metros 

do solo, também recebeu o mesmo sistema em grelhas, com vigas protendidas de 1,7 

metros de espessura. O piso e a cobertura do subsolo são maciços, com 25 

centímetros de espessura, e nos níveis intermediários dos blocos foram utilizadas lajes 

e vigas convencionais de concreto armado e concreto protendido. “A principal razão 

da dificuldade da compatibilização da estrutura com as instalações é que há poucos 

espaços verticais em pilares e paredes” e desta forma ocorre a necessidade de as 

paredes apoiarem “a estrutura e as instalações que passam, verticalmente, do subsolo 

até os blocos internos e interrompem a ligação das paredes com as lajes” (FRAGELLI; 

CONTARINI, 2008, p. 115) (Figura 97).  

 

Figura 97- Os pilares e as paredes estruturais.    
Fonte: Atelier Christian de Portzamparc © 

 

 Assim, a partir do conceito e da definição do sistema construtivo, foi possível 

compreender o projeto do complexo de forma mais ampla e elaborar a disposição dos 

elementos. O projeto do complexo permite que o fluxo dos usuários permeie todos os 

blocos e os dois pavimentos do edifício (exceto os locais privativos). Em cada ângulo 

é possível visualizar uma paisagem da Barra da Tijuca, onde o edifício serve de 

moldura para sua contemplação (Figura 98).  
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Figura 98- Planta do belvedere – visuais e fluxos.     
Fonte: Elaboração da autora, 2015 – Planta base: Atelier Christian de Portzamparc ©  

 

O Programa do complexo é extenso, dividindo-se em cinco setores: i) Grande 

Sala, ii) Sala de Música de Câmera, iii) Salas de Ensaio, iv) Administração e v) 

Cinemas. A implantação dos setores foi disposta em blocos independentes permeados 

por áreas livres, o que auxiliou e flexibilizou a execução e a tomadas de decisão de 

cada setor. “É por isso que a composição da Cidade da Música/Artes é também ditada 

por uma necessidade estratégica do programa de necessidades” (PORTZAMPARC, 

2008, p. 67). 

A Grande Sala, com 2.738m2, está localizada a nordeste do complexo (Figura 

99). Tem seu início no foyer fragmentado em diversos níveis, com passarelas, pontes 

e caminhos. “Há um trabalho no percurso que leva ás surpresas da descoberta quando 

se entra no local” (PORTZAMPARC, 2008, p. 58). A luz entra por apenas dois pontos, 

pelos vidros da entrada principal e por um rasgo no topo do foyer mais alto. Para o 

arquiteto, o foyer é um lugar intermediário, tanto na função externo/interno, quanto na 

função térmica, além de ser um “entreato” onde as pessoas possam se ver e 

sociabilizar (Figura 100).  
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Figura 99- Programa do complexo – Grande Sala.    
Fonte: Atelier Christian de Portzamparc © - Marcação da autora.  

 

Figura 100- Foyer da Grande Sala, com passarelas e diversos percursos.   
Fonte: Acervo pessoal, 2014.  

A sala propriamente dita tem a característica de ser mutável (Figura 99). Pode 

abrigar uma sala de apresentações sinfônicas (capacidade para 1.800 espectadores) 

e também de ópera (capacidade para 1.300 espectadores).  
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Figura 101- A Grande Sala. 

Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

Para possibilitar a transformação, o arquiteto utilizou um dispositivo cenográfico 

semelhante ao do projeto da Filarmônica de Luxemburgo, de sua autoria, entretanto 

com a diferença de quatro das dez torres de camarotes serem móveis. Três fileiras de 

poltronas ocupam cada uma das torres e, entre elas, as cortinas ajustam a absorção 

do som da sala. "Queremos tornar 'vivas' as paredes" (PORTZAMPARC apud 

MOURA, 2011, online), explica o arquiteto, complementando que tal disposição remete 

aos teatros elisabetanos, onde os espectadores “habitam a um só tempo a plateia e 

as paredes verticais da sala” (PORTZAMPARC, 2008, p. 55). O arquiteto juntamente 

com Xu Yaying e José Augusto Nepomuceno, definiram de forma detalhada os 

materiais e os ângulos dos volumes para equilibrar a absorção e difusão do som 

(Figura 102).   

 

Figura 102- O papel das torres na reflexão do som. 
Fonte: Atelier Christian de Portzamparc © (edição da autora).  
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Para se adequarem aos diversos tipos de palco, as torres móveis se deslocam 

para o fundo da sala, originando uma área de palco. Este movimento é possível com 

um sistema pneumático que movimenta suavemente as peças necessitando apenas a 

força de uma pessoa para transportá-las para o fundo da sala, abrindo espaço para a 

caixa de palco, onde a parte frontal é rebaixada, a boca de cena aparece como um 

diafragma, e o fosso da orquestra se abre. Por fim, os tetos móveis se deslocam para 

liberar a boca de cena, as varas, e também os cenários suspensos, imprescindíveis 

aos espetáculos de ópera (Figura 103). 

 

Figura 103- A Grande Sala e suas configurações cênicas.   
Fonte: Arte Globo – O Globo, 2012.    

 

A sala de música de câmera, com capacidade para 500 pessoas, localiza-se 

diametralmente oposta à Grande Sala (Figura 104). O local, com um tamanho reduzido 

(Figura 105), também apresenta duas configurações diferentes.  

 

Figura 104- Programa do complexo – Sala de Música de Câmera.    
Fonte: Atelier Christian de Portzamparc © - Marcação da autora.  
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Figura 105- Sala de Música de Câmara 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

Uma parte do palco e as primeiras fileiras da plateia giram para obter uma sala 

clássica frontal para música de câmara, ou uma forma semelhante a anfiteatro para 

músicas amplificadas como jazz ou música popular. A rotação faz com que a orquestra 

possa ficar direcionada para as paredes que reflitam o som ou no lado do difusor 

(Figura 106). 

  

Figura 106- Configurações diferentes da sala de música de câmara.  
Fonte:  Atelier Christian de Portzamparc © 

 

 

As salas de ensaio localizam-se ao lado da Grande Sala, porém, separadas 

por um corredor e ligadas por passarelas. Neste setor localiza-se também a área de 

serviços, onde existe uma entrada privada para carga e descarga (Figura 107).  

 



 

172 | P á g i n a  
 

 
O Edifício Cultural como Estratégia de Intervenção Urbana:  

A Cidade das Artes na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.  

 

Figura 107- Programa do complexo – Salas de Ensaio.    
Fonte: Atelier Christian de Portzamparc © - Marcação da autora.  

 

Toda a face norte possui uma configuração mais fechada para reduzir o barulho 

proporcionado pela Avenida das Américas. Essa preocupação acústica fez com que 

esta fachada ficasse mais pesada em relação a sul, causando um certo desconforto 

pela escala e fechamentos para os transeuntes da avenida (Figura 108).  

 

 

Figura 108- Fachada Norte.     
Fonte: Projeto Design - Edição 404.  

 

No setor norte existem salas de ensaios (orquestra, eletroacústica, coro, dança, 

etc) (Figura 109) e de aulas.  
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Figura 109- Salas de ensaio.  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

A Cidade das Artes também possui um setor que oferece atividades educativas 

para a população (Figura 110). Por meio de seu programa de Arte e Educação, 

apresenta uma programação de atividades literárias e artísticas destinadas às crianças 

e jovens das escolas, às famílias e aos participantes individuais. Está em andamento 

o Programa Cidade Literária que já atendeu 43.543 pessoas, segundo dados da 

coordenadora do educativo Leda Maria da Fonseca (PASQUOTTO, 2014). Esse 

programa, patrocinado pelo Rio Design e pela Fundação Cidade das Artes já 

beneficiou com o programa 164 escolas municipais, além de escolas estaduais e 

pessoas da região (PASQUOTTO, 2014).  
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Figura 110- Salas do Educativo.  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

  

A porção térrea do edifício foi pensada para ser permeável, fazendo com que 

um grande parque se estendesse para dentro do edifício (Figura 111). Para esta 

permeabilidade acontecer, os estacionamentos dos visitantes ficaram em bolsões 

longe do edifício e no subsolo se estabeleceram os estacionamentos para funcionários 

(Figura 112). Entretanto, essa proposta não foi inteiramente concluída e a integração 

externa/interna não ocorreu de fato (Figura 113).  

 

Figura 111 - Parque orgânico em toda a extensão do terreno da Cidade das Artes, porém, não foi 
totalmente construído. 

Fonte: PORTZAMPARC, Christian Uma Cidade da Música/Artes, Rio de Janeiro: Arte e Ensaio, 2008. 
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Figura 112 - Um dos acessos ao subsolo. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Figura 113 -Térreo do edifício, não seguindo o 
paisagismo da área externa. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

A análise projetual do complexo cultural é importante, porém não foi o item que 

causou maior polêmica. A questão urbana, de implantação do edifício, foi algo que 

desde o início do projeto não cumpriu todas as metodologias corretas. Quando 

indagado sobre a adequação da localização à obra em entrevista, o arquiteto Christian 

de Portzamparc apenas relatou a questão simbólica que tal localização traria, tornando 

o edifício um ponto de referência com um grande jardim (Figura 54) que poderia ajudar 

a reorganizar a vida urbana coletiva, pois a Barra possui unicamente prédios, 

shoppings e quilômetros de rodovias (JOBIM, 2008, online). No entanto, ele não falou 

sobre a dificuldade no trânsito gerado pela inserção de um edifício exatamente em um 

cruzamento viário e muito próximo a um terminal de grande movimento (Figura 114). 
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Figura 114 – Foto aérea do complexo cultural.  
Fonte: DOMUS Cidade das Artes: Christian de Portzamparc completed in Rio de Janeiro a "city for arts" 

contained in a big structure raised and established on a vast terrace ten meters above ground. 
Revista Domus, dezembro de 2013. Fotografia: Nelson Kon.   

 

O complexo cultural foi implantado em uma área onde contempla edifícios 

comerciais ao longo das avenidas e edifícios residenciais (horizontais e verticais) nas 

quadras adjacentes (Figura 115).  

 

Figura 115 – Uso e ocupação do solo.   
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.  

 

O edifício localiza-se em um cruzamento intitulado “Cebolão”, onde incidem 

duas avenidas de forte circulação, além do terminal Alvorada. A verticalização desta 
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área não é tão intensa, apresentando áreas permeáveis e impermeáveis (em sua 

maioria de estacionamentos) (Figura 116). 

  

Figura 116 – Implantação e entorno do complexo cultural.   
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.  

 

De acordo com a Rio Ônibus, órgão que gerencia o Terminal Alvorada, o 

equipamento concentra 40 mil passageiros, quase 600 ônibus por dia e vem perdendo 

espaço para a Cidade da Música/Artes (Figura 117). Segundo Carlos Alberto, um dos 

administradores, o espaço que hoje foi cedido para o complexo cultural era o 

estacionamento dos ônibus, onde faziam as rendições. Atualmente, todo o processo é 

realizado no mesmo local, além de ter sido criada mais linhas novas. As reclamações 

da população são constantes, pois devido à falta de espaço, os ônibus ficam muito 

tempo em fila, atrasando a saída dos veículos (LAURIANO, 2008, online).  
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Figura 117– Localização do complexo cultural em relação ao cruzamento e ao Terminal Alvorada. 
Fonte: http://oglobo.globo.com/cultura/cidade-das-artes-veja-como-chegar-conheca-sala-7189775 

 

Segundo Carlos, o governo do estado teria se comprometido a ceder um 

espaço de outro terreno vizinho, do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo 

(DETRAN), mas isso não aconteceu. Segundo o DETRAN, o terreno onde funciona o 

posto deles é do estado e não há previsão para transferir parte do espaço para o 

terminal de ônibus. Além disso, eles informaram que é um dos postos com maior 

movimento e que concentra grande número de serviços (LAURIANO, 2008, online).  

Segundo a Rio Ônibus, mas duas linhas funcionarão no terminal. Carlos 

desabafa, dizendo que “Quando isso acontecer, vai ter que começar a colocar ônibus 

em cima dos canteiros. Estamos de mãos atadas. Até carro de passeio está circulando 

aqui dentro, por conta disso. Antes eles passavam por esse espaço que foi tomado 

para as obras da Cidade da Música/Artes” (LAURIANO, 2008, online). Outro problema 

é a entrada e saída dos pedestres para o terreno que compõe o terminal, o DETRAN 

e mais um estacionamento. Na reinauguração de 2013 uma passagem subterrânea 

que faria ligação entre o Terminal e o edifício cultural ainda estava em construção (G1, 

2013, online).  

Também existe outro agravante neste nó viário onde se estabeleceu a Cidade 

da Música/Artes: a passagem do Bus Rapid Transit (BRT). Os 39 km de vias exclusivas 

da Transcarioca, corredor que liga o Terminal Alvorada ao Aeroporto Internacional 

Tom Jobim, provocaram profundas transformações no sistema viário da Barra da 
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Tijuca, onde a Avenida Ayrton Senna foi remodelada. Com tráfego visivelmente 

saturado – apesar de suas duas pistas com seis faixas em cada sentido, em boa parte 

do percurso –, a Ayrton Senna recebeu diversas obras da Transcarioca, como uma 

ponte estaiada e dois mergulhões: um para que os carros contornem o chamado 

“Cebolão” sem cruzar com o BRT e o outro como contorno subterrâneo (intitulados 

mergulhões), um pouco antes da Cidade da Música/Artes. O BRT sai do Terminal 

Alvorada e passa em nível sobre os mergulhões. O principal possui duas entradas, 

uma para receber o trânsito de quem vem colado à Cidade da Música/Artes (pela Av. 

das Américas), e outra para quem vem do outro lado da pista.  

 

Figura 56 – Infográfico do “mergulhão” para a Avenida Ayrton Senna 
Fonte: FARIA, Renato Cidade das Artes. Revista Construção e Mercado.  Edição 136 - Novembro/2012 

 

A questão do fluxo é muito importante na implantação de um edifício. Em 

entrevista com a população carioca foi possível compreender outros aspectos de como 

a população está acessando o complexo.  

Os usuários do complexo cultural que residem na Barra da Tijuca apresentaram 

a média ponderada de 6,8 quando indagados sobre o grau de facilidade no acesso ao 

complexo cultural (Figura 119). No entanto, quando a pergunta recaiu sobre qual era 

o meio de transporte que eles utilizavam, a grande maioria alegou ir de carro (89%). O 

restante foi de táxi (11%) e o transporte público não pontuou (Figura 118). Esses dados 

corroboram o fato da implantação do edifício facilitar o acesso pelo transporte 

particular, mas não por outros meios de transporte, que são muito importantes em um 

edifício público.  

Realizada as mesmas perguntas para os moradores do Rio de Janeiro que não 

residiam na Barra da Tijuca, os números mudaram, contudo, a grande maioria também 
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acessou o complexo por carro (69%). Neste caso, houve pontuação pelos transportes 

públicos (17% ônibus e 7% BRT), porém, ínfimos se observarmos que o edifício fica 

ao lado de um terminal de ônibus e do BRT (Figura 118). Na avaliação do grau de 

facilidade no acesso ao edifício, de 1 a 10, a média ponderada foi de 4,6 (Figura 119).  

Constatou-se que pela variedade de modais, a avaliação de acesso dos usuários 

resultou em uma nota mais baixa, pois o acesso de pessoas provenientes do 

transporte público é dificultado pela implantação do edifício, como já descrito acima.  

Esta verificação também foi sentida quando analisado o item “a pé”, que não 

pontuou em nenhuma das duas enquetes. O acesso de pedestre é dificultado pela 

grande avenida, pela rotatória, pelos mergulhões e até mesmo pela localização das 

entradas do complexo (mal sinalizadas e de difícil acesso). Este fator também está 

relacionado com o transporte público, pois a partir da chegada da população pelos 

modais, ela tem dificuldade em acessar o edifício a pé.  

  

 Questionário com moradores da 
cidade do Rio de Janeiro (menos 

da Barra da Tijuca) 

Questionário com os moradores 
da Barra da Tijuca 

Figura 118- Gráfico da entrevista com os cariocas (frequentadores do complexo cultural): Qual meio de 
transporte você utilizou para acessar a Cidade da Música?  

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

 

Figura 119- Entrevista com os cariocas: Grau de facilidade no acesso ao edifício da Cidade da Música/Artes.   
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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Pode-se concluir que o projeto da Cidade da Música/Artes não foi pensado em 

seu impacto urbano. Sua implantação foi pré-escolhida e acatada pelo arquiteto 

responsável, que se preocupou mais com a estética do que com o estudo urbano, 

principalmente em relação aos fluxos. A localização de fácil acesso pelo transporte 

público, não foi levada em consideração. Deu-se as costas ao terminal vizinho ao 

edifício. Se existisse uma ligação adequada, este processo poderia promover uma 

maior adesão da população carioca à cultura musical, entretanto, isso não ocorreu. O 

edifício, como nota-se em toda a Barra da Tijuca, ficou “ilhado”. A importância que este 

bairro promove ao carro foi refletido também no complexo cultural. A pé é muito difícil 

de acessá-lo. Como foi visto anteriormente, estão realizando várias alterações na 

malha viária com os chamados “mergulhões”. Mas a indagação que fica é: Deveria ser 

inserido um ícone cultural de grande escala sem pensar no seu impacto urbano e 

depois tentar sanar os problemas com grandes alterações viárias? Elas não deveriam 

ser pensadas em conjunto, para que o complexo, como um todo, obtivesse êxito? 

A incoerência entre malha urbana e ícones arquitetônicos não aconteceram 

apenas neste projeto, e sim em muitos outros pelo mundo todo. Mas as experiências 

anteriores devem existir como aprendizado, para que os mesmos erros não sejam 

cometidos novamente. No entanto, infelizmente, a propagação dos mesmos 

problemas ocorre repetidamente.  

 

3.3.4. Dimensão Fundiária 

As mudanças na participação da produção imobiliária residencial na RA Barra 

da Tijuca mudaram ao longo dos anos. Segundo Abramo e Faria (1998, p. 425), em 

1976 era de 1,4% passando para 20% em 1978, na década de 1980 o índice de 

verticalização era de 2,1% domicílios/prédio. No período entre 1991 e 1995 a 

participação era de 30% (na R.A. Barra da Tijuca) da produção da cidade, onde o 

bairro Barra da Tijuca destacava-se com 49%. Outro fator indicador nas mudanças 

ocorridas na RA é o aumento do número de transações com o estoque residencial, 

que passa de 0,24% em 1970, para 10,7% em 1995 (Figura 120).  
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Figura 120 – Composição das Transações Imobiliárias na Barra da Tijuca.  
Fonte: ABRAMO e FARIA Mobilidade Residencial na Cidade do Rio de Janeiro: considerações sobre os 
setores formal e informal do mercado imobiliário. In XI Encontro Nacional de Estudos Populacionais da 

ABEP, 1998.  

 

Essa mudança denota um potencial imobiliário muito forte, principalmente após 

1985. O estoque de terras, ainda visto atualmente na Barra da Tijuca, foi transformado 

em construções habitacionais verticais. Com menos força, mas também significativo, 

foi o crescimento do comércio.  

De 2004 a 2013, anos em que a Cidade da Música estava sendo construída e 

finalizada, nota-se um grande crescimento do número de unidades vendidas, com 

picos em 2008 e 2011. A partir de 2011, os números caíram fortemente (Figura 121).  
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Figura 121 – Número de Unidades Vendidas por bairro 
Fonte: Elaborada pela autora com dados dos relatórios semestrais da ADEMI de 2004 a 2013.  

 

A Barra da Tijuca destaca-se também pela taxa de crescimento em número de 

apartamentos por bairro de 2000 a 2011. Copacabana ainda possui o número mais 

elevado em vendas de apartamentos, porém, a taxa de crescimento das vendas na 

Barra da Tijuca superou 90% no período de onze anos, enquanto os outros bairros do 

ranking possuem um crescimento em torno de 20% (Figura 122).  

 

   

Figura 122 – Ranking dos cinco melhores colocados em relação ao número de apartamentos. Ao lado sua 
taxa de crescimento nos onze anos.  

Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE 2000 e 2011. 

 

No entanto, essa variação em picos e quedas não reflete no preço do m2, que 

continuou com um crescimento progressivo (Figura 123). Em sete anos, de 2008 a 

2015, o preço do m2 foi crescente (Figura 123). Em fevereiro de 2008 o m2 custava 
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R$3.752,00 e no mesmo período em 2015, ele passou a ser de R$9.811,00. A variação 

do preço em março de 2015, tendo como base Janeiro de 2008, foi de 164,2%. 

 

Figura 123- Gráfico da variação do preço do m2 na Barra da Tijuca.  
Fonte: Zap imóveis  

 

Comparado o valor da metragem quadrada com sua localização na Barra da 

Tijuca, é possível identificar uma média elevada a beira mar, no entanto, não se verifica 

uma maior valorização próxima ao complexo cultural (Figura 124).  

 

 

Figura 124- Gráfico da localização das metragens quadradas na Barra da Tijuca.  
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Zap imóveis, 2016.   

 



 

185 | P á g i n a  
 

 
O Edifício Cultural como Estratégia de Intervenção Urbana:  

A Cidade das Artes na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.  

Porém, se analisarmos o preço do metro quadrado com os demais bairros que 

possuem os maiores números de responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes segundo a renda nominais média em salários mínimos superiores a 20, 

teremos outra percepção. Neste caso, ele possui o segundo menor valor de m2 

(Quadro 7). 

Quadro 7 - Gráfico da variação do preço do m2 na Barra da Tijuca.  

BAIRROS 
M2 (R$) 

Março 2015 
VARIAÇÃO  

2008-2015 (%) 

BARRA DA TIJUCA 9.802 163,9% 

COPACABANA 11.689 221,4% 

TIJUCA 7.573 285,4% 

LEBLON 13.237 87,4% 

IPANEMA 12.957 101,8% 

BOTAFOGO 11.926 229,8% 

FLAMENGO 11.121 217,3% 

LARANJEIRAS 10.888 238,7% 

VILA ISABEL (*) (*) 

LAGOA 12.747 128,9% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da estatística Zap imóveis.  
(*) Sem dados disponíveis 

Estes dados refletem que, embora a Barra da Tijuca possua uma taxa de 

crescimento em vendas imobiliárias muito elevada e uma metragem quadrada 

progressiva, ainda existe um potencial de valorização territorial grande, revelando-se 

como uma área de grande estratégia imobiliária. No entanto, o impacto da Cidade da 

Música/Artes não foi de encontro com os prognósticos de marketing urbano, onde um 

edifício ícone causa uma valorização territorial do entorno imediato. 

Outro ponto, que é possível perceber pela enquete realizada com os cariocas, 

é que a Cidade da Música/Artes não favoreceu a atração de pessoas para a área, 

corroborando com os dados acima descritos. Apenas 4,8% indicaram que gostariam 

de morar próximo do edifício por ser um complexo relacionado com cultura (Figura 

125).  
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Figura 125- Enquete: Você gostaria de morar próximo da Cidade da Música/Artes? 
Fonte: Entrevista realizada pela autora, 2015. 

 

3.3.5. Dimensão Econômico-Financeira 

A análise da dimensão econômico-financeira percorreu quatro setores. O 

primeiro é o da compatibilização financeira, o qual considera a existência de projetos 

de grande magnitude paralelos ao objeto de estudo, inviabilizando em algum momento 

o orçamento para a obra. Num segundo momento, foram avaliados contratos de 

projeto, estudo de viabilidade, obras e mobiliário, levando em consideração os valores, 

aditivos, acréscimos, prazos, suspensões/retomadas e irregularidades. O terceiro 

aspecto avaliou o custo de manutenção da obra e o quarto, comparou obras de 

programas semelhantes em outros países do mundo.  
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Figura 126- Análise da dimensão econômico-financeira a partir de quatro setores.  
Fonte: Elaboração da autora, 2015.  

 

A análise de compatibilização financeira deu-se a partir da comparação da 

Cidade da Música/Artes com a tentativa da inserção do museu Guggenheim no Píer 

Mauá e dos Jogos Pan-Americanos. O conceito de um edifício cultural, como parte 

integrante da gestão César Maia, iniciou-se com a proposta do Guggenheim e depois 

foi complementada com a Cidade da Música/Artes. Em 2002 e início de 2003, três 

propostas de grande impacto e também de alto custo estavam em andamento (Figura 

127). Em 2005 e 2006, o orçamento para realizar a Cidade da Música/Artes e os Jogos 

do Pan-Americanos, paralelamente, não foram suficientes, o que acarretou na 

paralização das obras do complexo cultural, aumentando ainda mais seu custo.  

 

Figura 127 – Início e término dos projetos ícones da gestão César Maia. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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A CPI finalizada em 2009 destacou o fato do ex-prefeito César Maia tomar a 

decisão de realizar vultuosos e simultâneos investimentos em obras, sem que o 

Município tivesse capacidade financeira para tanto. Em entrevista realizada por 

Camargo (2011, p. 132-133) em abril com a vereadora pelo PSDB e relatora da CPI 

da Cidade da Música, Andréa Gouvêa Vieira, expõe que o motivo da Cidade da 

Música/Artes ter conseguido avançar sem maiores manifestações contrárias à sua 

execução por parte da população carioca e dos veículos de comunicação foi a questão 

da transparência orçamentária: “impediu-se de fazer um Museu Guggenheim porque 

custava caro, porque o preço era insuportável [...] O preço foi publicado e, por isso, se 

conseguiu agir, [...] e isso trouxe a ação política para impedir aquele gasto”. Na Cidade 

da Música/Artes, o estudo de viabilidade econômico-financeiro aparece apenas em 

2007, não havendo a oportunidade para se mobilizar os “insatisfeitos” com esse gasto 

num equipamento que “ninguém nunca tinha visto” e cujo tamanho “só foi percebido 

após a retirada dos tapumes” (VIEIRA apud CAMARGO, 2011, p. 132-133).  A 

vereadora analisa que, além do museu que estava chamando atenção da mídia, 

também existia as obras dos jogos pan-americanos, o que distraiu a atenção para o 

complexo da Cidade da Música/Artes. “A grande ocultação da Cidade da Música foi o 

foco que a cidade deu, que o prefeito deu, na preparação da cidade para os Jogos 

Pan-Americanos”. Vieira relata que os investimentos com os jogos sugaram os 

recursos municipais em obras e equipamentos esportivos que estavam 

compromissados. Enquanto isso, as obras da Cidade da Música/Artes “começavam, 

paravam, começavam...Então não se via a Cidade da Música aparecendo [...] A cidade 

[do Rio de Janeiro] foi tomada de surpresa” (VIEIRA apud CAMARGO, 2011, p. 133).  

Segundo Camargo (2011, p. 133), a decisão de fazer a Cidade da Música/Artes 

e os Jogos Pan-Americanos simultaneamente, foi arriscada “e fez com que Maia 

deixasse o governo sob a imagem de um administrador irresponsável e vaidoso, ainda 

que suas obras viessem a deixar um legado para a cidade”.  

O segundo aspecto a ser analisado são as quatro modalidades de contratos da 

Cidade da Música/Artes: projeto, obras, estudo de viabilidade e mobiliário. A 

elaboração e o acompanhamento do desenvolvimento do projeto foram realizados por 

meio de três contratos firmados entre a Secretaria Municipal da Cultura e o Atelier 

Christian de Portzamparc, posteriormente denominado ACDP do Brasil Arquitetura e 

ACDP do Brasil Projetos, respectivamente. Esses contratos apresentaram despesas 
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da ordem de R$11.550.000,00 (CT nº 300/02 12/151/03), de R$4.800.292,00 (CT nº 

09/04 -12/723/04) e de R$ 5.951.172,56 com um adicional de R$818.065,52 (CT nº 

75/06 - 40/3061/06), totalizando um valor de R$23.119.530,08. Segundo a CPI 

realizada em 2009, aconteceram diversos problemas com os contratos de projeto 

realizados, tanto na ordem de cronogramas e valores, quanto na estruturação do 

escritório para tal atividade no Brasil (Quadro 8).   

 Quadro 8 - Principais conclusões da CPI da Cidade da Música sobre os contratos de projeto.  

8. A escolha do arquiteto Christian de Portzamparc foi uma opção pessoal do ex-secretário das Culturas Ricardo 
Macieira, corroborada pelo então prefeito César Maia. 

9. A subcontratação direta da empresa Engineering e do arquiteto Luiz Antônio Rangel foi ilegal, pois foram violados 
os princípios constitucionais que regem a administração pública. 

10. Havia uma relação pessoal e profissional do ex-secretário municipal das Culturas Ricardo Macieira e de sua 
esposa Marta Macieira com o arquiteto Luiz Antonio Rangel, anterior à subcontratação direta. 

11. Há indícios de tráfico de influência nas duas principais subcontratações. 

12. O arquiteto Christian de Portzamparc e sua empresa no Brasil exerceram atividade profissional de forma ilegal. 

13. A empresa francesa de Christian de Portzamparc foi contratada para prestar parte dos serviços no Brasil sem 
possuir inscrição no CNPJ. 

14. As sucessivas contratações das empresas do arquiteto Christian de Portzamparc violaram a Lei Geral de 
Licitações pela inexistência de justificativa para os preços pactuados, o que também constitui infração penal. 

15. As sucessivas contratações das empresas do arquiteto Christian de Portzamparc receberam tratamento 
diferenciado, não sendo submetidas ao controle prévio da despesa a cargo da CODESP. 

16. Foi constatada negligência e desídia por parte da fiscalização da SMC nos contratos de projeto. 

17. Foi violado o princípio da segregação de funções ao se nomear o Sr. Ricardo Macieira como fiscal do primeiro 
contrato de projeto. 

18. A EURL Atelier de Christian de Portzamparc recebeu por serviços prestados fora do prazo do contrato. 

19. A EURL Atelier de Christian de Portzamparc recebeu por serviços prestados após o término da relação 
contratual. 

20. A ACDP do Brasil recebeu por serviços de acompanhamento das obras que não foram prestados no âmbito do 
primeiro contrato de projetos. 

21. A SMC realizou despesas sem prévio empenho na execução dos três contratos de projeto. 

22. O segundo contrato de projetos é uma fraude, já que foram incluídos serviços anteriormente previstos no 
primeiro contrato, além de serviços que já estavam total ou parcialmente executados. 

23. Ocorreu superfaturamento de preços no segundo contrato de projetos, considerando o real custo dos serviços 
total ou parcialmente executados por ocasião de sua celebração. 

24. No segundo contrato de projetos ocorreu pagamento por serviços não prestados. 

25. A ACDP recebeu pagamento antecipado no âmbito do segundo contrato de projetos. 

26. Houve manipulação da metragem da área projetada do empreendimento, objetivando a celebração do terceiro 
contrato de projetos. 

27. Foram realizadas despesas sem observar as normas aplicáveis à administração pública, culminando com a 
manipulação do cronograma de pagamentos do terceiro contrato de projetos, com o objetivo de quitar tais despesas. 

28. O terceiro contrato de projetos foi celebrado a despeito de pronunciamento contrário do ex-procurador geral do 
Município, Sr. Júlio Rebello Horta. 

29. O então procurador geral do Município descumpriu com seu dever legal, quando determinou a elaboração da 
minuta do terceiro contrato de projetos, após ter-se pronunciado pela falta de amparo jurídico na contratação. 

30. Há indícios de violação da legislação fiscal pela não emissão de notas fiscais no momento da prestação dos 
serviços por parte da ACDP do Brasil, Engineering e L.A. Rangel Arquitetos Ltda. 
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31. Há indícios de superfaturamento no terceiro contrato de projetos e em seu aditivo. 

32. A ACDP do Brasil recebeu por serviços não prestados no âmbito do terceiro contrato de projetos. 

33. Os projetos executivos foram apresentados, ainda que fora do cronograma pactuado. 

34. A ACDP do Brasil não foi estruturada para atender às obrigações contratuais. 

Fonte: Disponível em mail.camara.rj.gov.br e http://www.andreagouveavieira.com.br/. 02/12/2009 

Outra alegação que aparece na CPI de 2009 é o fato da contratação do 

escritório do arquiteto Christian de Portzamparc ter sido realizada por convite, e não 

por um concurso público. Na CPI de 2008 este fato também entrou em pauta. Em 

entrevista realizada em julho de 2015 com 126 arquitetos e estudantes de arquitetura 

de todo o país, os profissionais não se importaram com a vinda de profissionais 

estrangeiros para a execução de obras no Brasil, porém, a maioria (62,7%) não é a 

favor de contratação apenas por convite (Figura 128). 

 

Figura 128- Gráfico da entrevista com arquitetos, estudantes de arquitetura em relação à contratação de 
estrangeiros e da realização e concurso público.  

Fonte: Entrevista realizada pela autora, 2015.   

 Em relação a segunda modalidade de contrato “Estudo de Viabilidade” (CT 

24/07 - 40/1741/2007) o valor foi de R$140.000,00 sem alteração posterior no custo, 

porém, datado anos após o início da obra. O contrato de estudo de viabilidade só 

apareceu numa LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) em 2007, no entanto, o estudo 
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de viabilidade econômico-financeira da Cidade da Música/Artes deveria ser um dos 

primeiros contratos a ser elaborado, pois a partir dele é possível identificar a 

possibilidade da prefeitura de arcar com todos os gastos do complexo cultural. Tanto 

a CPI de 2008 como a de 2009 apontaram o fato do estudo de viabilidade econômica 

ter sido realizado após o início da obra. Segundo o portal VERMELHO (2008, online) 

até o próprio secretário da Cultura indagou: “[...]quando se colocou ‘estudo de 

viabilidade’, a gente entende que é um estudo prévio, antes do projeto e, como 

esclareci, não foi feito”. 

Para a construção do empreendimento foram lavrados cinco contratos (Tabela 

3). O primeiro era relativo a limpeza do terreno (CT nº 129/03 - 40/5743/03) no valor 

de R$1.781.966,29. O segundo contrato (CT nº 34/04 - 40/2557/04), com 10 termos 

aditivos, foi elaborado para execução das obras de construção das fundações, 

impermeabilizações e supra-estrutura do prédio da Cidade da Música/Artes, num valor 

de R$77.599.584,26, com acréscimo de R$19.398.299,74 e reajuste do contrato de 

R$10.062.058,22, totalizando R$107.059.942,22. O terceiro contrato (CT nº 108/05 - 

40/4249/05) era uma complementação das obras de construção do prédio da Cidade 

da Música/Artes, no valor de R$196.494.837,60, já incluídos o acréscimo de 

R$36.262.827,00 e o reajuste de R$15.180.701,59. O quarto contrato fazia parte do 

remanejamento de uma adutora da Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(CEDAE) existente no local (CT nº 143/06 -40/4329/06) no valor de R$ 1.671.089,46 

com um acréscimo de R$127.962,30.  O quinto Contrato (CT nº 01/08 - 40/1006/08) 

foi elaborado para a conclusão das obras das instalações prediais, acabamentos 

internos, urbanização intramuros, construção de túneis sob a Av. das Américas 

estacionamento da Cidade da Música/Artes/Artes, no valor de R$147.987.940,40, com 

um acréscimo de R$36.803.852,69. Os cinco contratos totalizaram um valor de 

R$491.927.590,96.  
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Tabela 3 - Contratos referentes à Cidade da Música/Artes e seus respectivos valores.  

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, 

2015.   

O gasto orçamentário total foi de aproximadamente 518,6 milhões de reais, 

onde os contratos foram suspensos e retomados diversas vezes, com adicionais. O 

custo e o tempo para a execução da obra geraram muito desconforto e críticas no 

processo de construção do edifício cultural.  

É possível identificar que a aglomeração dos termos aditivos com aumento no 

valor inicial do contrato tem uma maior incidência em 2007 e 2008 (Figura 129). Esse 

fato deve-se à paralização das obras em 2005 e 2006 pelos jogos pan-americanos e 

ao fim do mandato do prefeito César Maia em 2008. Outro ponto importante é que a 

quantidade de suspensão e retomadas dos contratos dificultaram os prazos de 

execução da obra e aumentaram as despesas.  

 

Figura 129- Linha do tempo dos contratos com as suspensões/retomadas e os termos aditivos de acréscimo 
no valor inicial.  

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, 2015.   
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Na CPI elaborada em 2009 é citada a forma parcial com que a obra foi 

programada, onde a relatora vereadora Andrea Gouvêa cita que tais fracionamentos 

violam a Lei Geral das Licitações, reduzem os percentuais de descontos oferecidos e 

podem ser uma estratégia de evitar a realização de audiências públicas prévias, além 

de não ser justificativa para a inexistência de um custo global estimado (Quadro 9) 

 Quadro 9 - Principais conclusões da CPI da Cidade da Música sobre as licitações por fases. 

36. As obras foram programadas de maneira parcial, violando a Lei Geral de Licitações. 

37. A realização das licitações por fases não é razão suficiente para justificar a inexistência de um custo global 
estimado, como determinado pela Lei Geral de Licitações. 

38. A realização das licitações por fases não elevou o número de participantes das concorrências, produzindo, ao 
contrário, uma redução nos percentuais de desconto oferecidos ao longo do tempo. 

39. Houve fracionamento intencional da obra a fim de evitar a realização de audiências públicas prévias, previstas 
na Lei Geral de Licitações. 

Fonte: Disponível em mail.camara.rj.gov.br e http://www.andreagouveavieira.com.br/. 02/12/2009 

Os contratos de obra que se destacaram pelo valor contratado foram o 

segundo, terceiro e quinto (Figura 130). Os contratos dois (CT n. 34/2004) e três (CT 

n.108/2005) apresentaram o maior número de suspensões e retomadas, além de 

apresentarem dois termos aditivos aumentando o valor inicial. O quinto contrato (CT 

n. 01/2008), apresentou apenas um termo aditivo de acréscimo, porém, ofereceu o 

maior valor inicial dentre os cinco contratos.   

 

Figura 130 – Contratos referentes ao projeto e a obra da Cidade da Música/Artes/Artes e seus respectivos 
valores. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, 2015.   
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Segundo o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, o contrato de 

obras realizado com o “Consórcio da Cidade da Música/Artes56” foi iniciado em 30 de 

abril de 2004 e foi finalizado em 07 de junho de 2008, conforme cronograma físico. 

Entre este período o contrato recebeu 10 termos aditivos com dois acréscimos do valor 

inicial e três suspensões. Em 28 de agosto de 2004 a 09 de junho de 2005 ocorreu a 

primeira suspensão. Em 21 de setembro do mesmo ano, ele é novamente suspenso. 

Em 24 de fevereiro de 2006, o contrato é retomado e em 26 de outubro, é elaborado 

um aditivo de acréscimo de 25%. Em 06 de abril de 2007, é suspenso pela terceira vez 

e recebe em 30 de julho um aditivo de acréscimo de R$10.062.058,22. Esta última 

suspensão, que durou 330 dias, foi finalizada no dia 29 de fevereiro de 2008 (TCMRJ, 

2008). Do valor total pago de R$106.881.517,8857, 61,5% foi de responsabilidade da 

Secretaria Municipal da Cultura e 38,5% da Rio-Urbe (TCMRJ, 2008). 

O terceiro contrato realizado com o “Consórcio Cidade da Música/Artes 258” 

iniciou no dia 11 de novembro de 2005 (memorando de início) e foi finalizado no dia 

26 de novembro de 2010, com cinco termos aditivos, três suspensões e dois 

acréscimos no valor inicial (TCMRJ, 2011). De 26 de Novembro de 2005 a 20 de julho 

de 2006 ocorreu a primeira suspensão, novamente em 04 de outubro do mesmo ano, 

ele foi suspenso e quatro dias depois foi realizado um termo aditivo que aumentava 

25% do valor inicial. O contrato volta a operar no dia 03 de julho de 2007 e em 12 de 

setembro de 2008, foi realizado mais um termo aditivo que acrescentava mais 10,5% 

do valor inicial, totalizando 35,5% de aumento no valor inicial contratado. Em 01 de 

Janeiro de 2009, devido a CPI instaurada na gestão Eduardo Paes, o contrato é 

novamente suspenso, retomando apenas em 15 de julho de 2010. O prazo total era 

de 691 dias, entretanto, só de suspensões o contrato totalizou 1068 dias. Do valor total 

pago de R$194.494.832,9359, 19,5% foi de responsabilidade da Secretaria Municipal 

da Cultura e 80,5% foi da Rio-Urbe (TCMRJ, 2011). 

                                                
56 Fazem parte do consórcio a Construtora Andrade Gutierrez e Carioca Christiani.  

57 O valor total contratado foi de R$107.059.942,22, porém o valor liquidado foi de R$178.424,4 a menos 
(FINCON, 2008).  

58 Fazem parte do consórcio as construtoras Andrade Gutierrez S.A., Carioca Christiani Nielsen Engenharia 
S.A. e Técnicas Eletro Mecânicas Telem S.A. 

59 O valor total contratado foi de R$ 196.494.837,60, porém o valor liquidado foi de R$4,7 a menos (saldo a 
liquidar) (FINCON, 2011).  
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O quinto contrato foi realizado com o “Consócio Barra da Tijuca” que, apesar 

de possuir outro nome, tem os mesmos integrantes do “Consórcio Cidade da 

Música/Artes” (exceto TELEM) e do “Consórcio Cidade da Música/Artes 2” que 

participaram do segundo e terceiro contrato. Segundo memorando de início, o quinto 

contrato data de 21 de fevereiro de 2008 e o término, incluindo prorrogações, de 02 de 

agosto de 2011. O primeiro termo aditivo, ocorrido em 13 de outubro, foi de 25% do 

valor inicial (como ocorreu nos contratos vistos acima), equivalente a R$36.803.852,69 

(TCMRJ, 2013). O acréscimo de no máximo 25% do valor inicial contratual é 

estabelecido no Art. 65 § 1° da Lei n. 8666/93. No relatório da FINCON de 2013 o valor 

total pago foi de R$166.312.614,16, faltando R$18.479.179,3 a liquidar (TCMRJ, 

2013).    

Na CPI realizada em 2009, foram levantadas diversas considerações sobre as 

decisões econômicas-financeiras e sobre as irregularidades dos contratos de obras 

(Quadro 10).  

Quadro 10 - Principais conclusões da CPI da Cidade da Música em relação aos contratos.  

1. O ex-prefeito César Maia tomou a decisão de realizar vultosos e simultâneos investimentos em obras, sem que 
o Município tivesse capacidade financeira para tanto. 

2. A decisão de construir a Cidade da Musica não foi precedida de estudo de viabilidade econômica e financeira. 

3. A Cidade da Musica necessitará de subsidio público e/ou privado para sua operação. 

4. Não foi definido até o momento o modelo de gestão do empreendimento, o que dificulta a atração de parcerias. 

5. Quando foi iniciada, a Cidade da Música não constava do PPA 2002/2005. 

6. Somente em 2007, a Cidade da Música passou a integrar o PPA como uma ação específica. 

7. Houve deliberada intenção de se dificultar a identificação, no orçamento municipal, das despesas com a 
construção da Cidade da Música. 

40. Há suspeitas de que o edital de licitação das obras de terraplanagem foi elaborado pela empresa Engineering. 

41. No contrato de execução das obras de terraplanagem ocorreu direcionamento de subcontratação. 

42. O arquiteto Christian de Portzamparc praticou crime de falsidade ideológica no âmbito do contrato de 
terraplanagem. 

43. Não foi observado o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito de todos os contratos da Cidade da 
Música. 

44. Por incluir dados sabidamente inexatos, nas declarações acerca do impacto orçamentário e financeiro dos 
contratos de obra, o ex-secretário das Culturas, Ricardo Macieira, e o exsubsecretário, Carlos Alberto Rolim, 
incorreram no crime de falsidade ideológica. 

45. A Riourbe falhou reiteradamente na elaboração das planilhas de orçamento das principais licitações de obra. 

46. Houve seguidas e prolongadas paralisações das obras por falta de recursos, mesmo os contratos tendo sido 
assinados sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal, implicando a incidência de custos adicionais diversos, 
inclusive da atualização de preços. 

47. O ex controlador geral Lino Martins da Silva descumpriu seu dever funcional, ao não recomendar a instauração 
de sindicância para identificar os responsáveis pelo atraso das obras que resultou em prejuízo ao Município e pela 
não determinação de realização de auditorias periódicas. 

48. O reajustamento de preço no contrato de complementação das obras foi concedido pelo ex-prefeito César Maia, 
contrariando parecer da assessoria jurídica da Riourbe. 
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49. Há indícios de fraude mediante conluio no segundo pregão para aquisição de mobiliário para a Cidade da 
Música. 

50. A realização postergada do remanejamento da adutora da CEDAE e da canalização da CEG não constituiu 
razão suficiente para o atraso das obras. 

51. Os serviços relacionados ao escoramento da obra não foram aqueles recomendados pelo estudo técnico 
contratado pelo consórcio construtor, o que implicou maiores custos. 

52. Há indícios de irregularidades na composição dos preços dos itens especiais. 

53. Os órgãos de controle interno do Município não exerceram a contento a defesa do interesse público em suas 
respectivas esferas de competência. 

54. Os Jogos Panamericanos não constituem justificativa para o atraso das obras da Cidade da Musica, eis que a 
realização dos mesmos no Rio de Janeiro foi pactuada preteritamente e sob a égide da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

55. A inauguração da Cidade da Música em dezembro de 2008 constituiu-se em ato de improbidade administrativa. 

56. Não há garantia de que os recursos financeiros depositados em conta bancária específica sejam suficientes 
para saldar os compromissos assumidos, já que não houve medição dos serviços executados nos meses de outubro 
a dezembro de 2008. 

57. Os recursos estimados pelo ex-prefeito César Maia para manutenção da Cidade da Música, nos seis primeiros 
meses, estão muito aquém do custo calculado pelo atual mandatário. 

Fonte: PDL Nº 121/2010. Disponível em mail.camara.rj.gov.br e 

http://www.andreagouveavieira.com.br/. 02/12/2009 

Todos estes percalços orçamentários, paralisações, fragmentações 

contratuais, CPIs instauradas, enfraqueceram a imagem do edifício cultural, 

dificultando a estratégia de promoção urbana.  

A gestão também foi um problema recorrente. A Cidade da Música/Artes 

nasceu justificada também para ser uma casa para a OSB, mas o futuro estava incerto 

quanto ao cumprimento desta função. Segundo estudos de viabilidade feito por uma 

consultoria, a gestão exigiria muitos recursos públicos ou fortes mantenedores 

privados, pois o déficit anual seria de R$10,6 milhões. Neste aspecto, Maia admite que 

errou, dizendo que no Brasil não existem especialistas em gestão privada para 

equipamentos de cultura. E complementa dizendo: “Se me derem de presente a 

Cidade da Música para eu administrar, em uma semana eu acabo com este déficit de 

R$ 1 milhão60” (MAIA apud VIEIRA, 2008, online). Entretanto, segundo o pianista 

Arnaldo Cohen, em entrevista para o Estado de São Paulo, essa certeza é equivocada: 

“Tudo vai depender de como ela vai ser administrada […] Agora que já se gastou tanto 

dinheiro tem de botar para funcionar” (COHEN apud VIEIRA, 2008, online).  

A fundação OSB tinha participado da licitação, mas foi julgada inabilitada pela 

própria prefeitura (JOBIM; NOGUEIRA, 2008, online).  Porém, o secretário da cultura 

                                                
60 Valor aproximado do custo de manutenção e funcionamento por mês.  
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relatou que é preciso ajustar alguns detalhes e que não tinha dúvidas que isso iria 

acontecer para que a Cidade da Música/Artes tivesse a gestão mais adequada. “Torço 

muito para que seja a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira da cidade do Rio de 

Janeiro” (CLARK, 2008a, online). Dentre esses ajustes estariam a manutenção do 

subsídio pago pela prefeitura à fundação, de R$ 6 milhões anuais, para pagamento 

dos músicos (CLARK, 2008a, online).   

Atualmente, a gestão da Cidade das Artes é feita pela Fundação Cidade das 

Artes ligada à casa civil. Desta forma, a verba da Cidade das Artes é proveniente da 

casa civil, de patrocinadores e da Associação de Amigos da Cidade das Artes61 

(PASQUOTTO, 2014). 

Segundo Eduardo Paes, a manutenção da Cidade das Artes custará cerca de 

R$ 25 milhões por ano. “Vamos ter que repassar recursos, porque o complexo não se 

manterá apenas com os eventos culturais” (PAES apud MAGALHÃES, 2012, online). 

Paes explicou o desembolso de forma ríspida tal gasto. “Só para acender a luz, ligar o 

elevador e botar papel higiênico, o custo é esse” (PAES apud CASTRO, 2012, online).  

O quarto setor de análise refere-se à comparação com outras obras 

internacionais de temas correspondentes. Como visto acima, o valor inicial previsto 

para a obra da Cidade da Música/Artes gerou controvérsias e discussões, até mesmo 

nas CPI´s criadas62. Em 2002, quando o secretário da cultura Ricardo Macieira 

apresentou o projeto, o orçamento não era claro. O secretário Municipal de Obras, 

Rodrigo Dantas, relatou que dado o grau de complexidade, não era possível prever 

todos os custos no momento inicial. “Havia estimativas, mas ninguém ia ser 

irresponsável de dizer que ia custar R$250 milhões e, no fim, sair por R$500 milhões, 

porque ficaria totalmente desmoralizado” (JOBIM; NOGUEIRA, 2008, online). A 

vereadora da oposição Andréa Gouvêa Vieira (PSDB) comentou o acréscimo dos 

                                                
61 A Associação de Amigos da Cidade das Artes, criada em maio de 2013, é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, que tem por objetivos contribuir para o aprimoramento cultural e patrimonial da Fundação Cidade das Artes, 
apoiar e divulgar as atividades culturais e artísticas, firmar convênios com pessoas jurídicas de direito público e de 
direito privado, nacionais ou estrangeiras e obter de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, subvenções, doações em dinheiro ou em bens que possam qualificar cada vez mais esta instituição 
(CIDADE DAS ARTES, 2014, online). 

62 Segundo o presidente da CPI, o vereador Carlo Caiado, do DEM, as investigações em 2008 estavam 
aguardando documentos da Secretaria de Obras do Rio de Janeiro que comprovaria a informação de que os R$ 80 
milhões estavam previstos apenas para a primeira fase da licitação da obra, que em seu total estaria orçada em US$ 
170 milhões (FERNANDES, 2008, online). Porém na CPI de 2009, segundo relatora vereadora Andrea Gouvêa, 
analisou que a realização das licitações por fases não é razão suficiente para justificar a inexistência de um custo 
global estimado, como determinado pela Lei Geral de Licitações. 
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valores da obra como um resultado insensato: “deu-se início aos empenhos de 

determinados valores, que foram sendo aumentados sem se saber qual era o limite” 

(JOBIM; NOGUEIRA, 2008, online).  

Neste trabalho foi considerado o valor inicial divulgado pela imprensa de 80 

milhões de reais e o “valor final” (na inauguração) de 518,6 milhões de reais (segundo 

os contratos acima expostos). Destes valores, foi necessário considerar a inflação, que 

no caso do Brasil possui índices altos. Desta forma, o acréscimo do valor inicial 

(corrigido para “valor presente”63) foi de 326,2% (Figura 131).  

Estes valores são mais elevados se considerado como final a reinauguração 

do complexo, que se deu após quatro anos da inauguração (totalizando dez anos de 

obras). Os valores finais aumentaram para R$560 milhões (G1, 2013, online), tornando 

o acréscimo do valor inicial de 300,7%.   

Valor inicial e final da obra - Cidade da Música/Artes 

  

 

Figura 131 – Valor inicial e final da obra (inauguração e reinauguração): Cidade da Música/Artes  
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. Dados: GLOBAL RATES (2015), Contratos Cidade da Música e G1 

(2013).  

 

É possível observar em outros exemplos de ícones arquitetônicos relacionados 

à música, na década de 90-00, vários aspectos semelhantes, tanto na questão de 

adicionais no valor, atraso na entrega da obra e a utilização das estratégias de 

marketing urbano. Como comparação foram escolhidas três obras icônicas 

                                                

63 GLOBAL RATES, 2015 
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internacionais: a Casa da Música no Porto, o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles 

e a Filarmônica de Paris.  

Quadro 11– Ficha comparativa dos quatro exemplos estudados.  

    
CIDADE DA 

MUSICA/ARTES 
CASA DA MÚSICA FILARMÔNICA DE 

PARIS 
WALT DISNEY 

CONCERT HALL 
Local: Rio de Janeiro, 
Brasil 
Início: 2002 
Término: dezembro de 
2008 
Arquitetos: Christian de 
Portzamparc 
Valor Previsto: 80 
milhões de reais 
Valor Final (na 
inauguração): 518,6 
milhões de reais  

Local: Porto, Portugal. 
Início: 1999  
Término: 2005  
Arquitetos: Rem Koolhas 
Valor Previsto: 33 milhões 
de euros 
Valor Final (na 
inauguração): 111,2 
milhões de euros 

Local: Paris, França.  
Início: 2006  
Término: janeiro de 2005  
Arquitetos: Jean Nouvel 
Valor Previsto: 200 
milhões de euros 
Valor Final (na 
inauguração): 387 
milhões de euros 

 Local: Los Angeles, 
EUA.  
Início: 1987 (conceito) 
1992 (obras) 
Término: outubro de 
2003 
Arquitetos: Frank Gehry 
Valor Previsto: 110 
milhões de dólares 
Valor Final (na 
inauguração): 274 
milhões de dólares 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.  

 

As quatro inserções culturais possuem suas especificidades, porém também 

denotam questões tangenciais. Todas as intervenções, por meio de concursos ou por 

convites, procuraram escolher arquitetos do star system para elaboração dos projetos 

na intenção de transformar o edifício em um ícone arquitetônico. A Casa da Música do 

Porto e a Filarmônica de Paris se estabeleceram-se em locais onde o edifício poderia 

ser um motriz revitalizador da região, economicamente e/ou socialmente. Já a Cidade 

da Música/Artes e o Walt Disney Concert Hall não tinham um apelo de modificação 

estrutural da malha urbana do entorno imediato, embora a estratégia de promoção 

urbana é intrínseca a todos os exemplos.  

Pela complexidade dos projetos, pelas ações políticas e pela falta de verba o 

prazo previsto em todos os casos passou do limite estimado, alguns demorando mais 

de décadas para serem finalizados. Outro ponto relacionado com o prazo é a falta de 

um orçamento final global, sendo os contratos revistos e ampliados (adicionais) no 

decorrer da construção, favorecendo paralizações para análises e aumentando ainda 

mais o tempo de finalização da obra.  

Esta falta de um orçamento final claro é sentida em todos os projetos, com um 

percentual de acréscimo (do valor inicial para o final) muito grande, mesmo corrigindo 
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o valor inicial por meio da inserção da inflação dos anos de duração da construção. O 

menor acréscimo foi de aproximadamente 150% no caso do Walt Disney Concert Hall 

e o maior cerca de 174,4% da Cidade da Música em Portugal (Figura 132).  

 

Figura 132 – Percentual de aumento do valor inicial previsto 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Outro ponto semelhante é que todas as obras passaram por algum tipo de 

processo, comissões parlamentares de inquérito e/ou auditorias, devido ao prazo, ao 

valor, qualidade construtiva, entre outros. Este fato denota uma dificuldade no 

gerenciamento de um complexo cultural com todas as condicionantes intrínsecas de 

um projeto de grande magnitude.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS: CIDADE DAS ARTES, ESTRATÉGIA DE 
RENOVAÇÃO URBANA OU MARKETING POLÍTICO? 

Conforme foi analisado ao longo desse trabalho, nas décadas de 1980-1990, 

ocorreu uma transposição dos conceitos do planejamento de empresas para o 

planejamento urbano como instrumental necessário para permitir às cidades enfrentar 

um novo patamar de competição mundial, assim como nacional, na disputa por capitais 

privados, atraindo-os pela oferta de sua participação em investimentos em turismo, 

infraestrutura e equipamentos culturais. Com a intermediação do poder político dos 

governos locais, o espaço urbano passou a se integrar ao circuito de reprodução e 

valorização do capital internacional por meio de medidas de reestruturação urbana, 

adequada às exigências da economia competitiva, bem como pela construção de uma 

imagem que possibilite sua inserção no mercado mundial. 

O marketing urbano e o planejamento estratégico vem sendo utilizados em uma 

dinâmica onde a produção, consumo e lucro são os aspectos esperados como 

resultado das ações do poder público. A promoção urbana recria novas imagens para 

serem vendidas no mercado global, ao mesmo tempo em que promove rearranjos 

espaciais para readequá-las às novas necessidades locais. Diante da pretensa 

necessidade de competir, elas passam a assegurar seu status no contexto 

internacional por meio da transformação do espaço urbano em “vitrine”, com 

consequências territoriais marcantes.  

Nas últimas décadas, para dar mais enfoque nas atuações de promoção das 

cidades, a cultura está sendo utilizada como estratégia de intervenções, planos e 

políticas urbanas. Uma variedade de projetos que empregam a cultura como estratégia 

principal vem se disseminando, tornando a economia informacional uma economia 

cultural, transformando a cultura em um produto utilizado para atingir às novas 

exigências do mercado, resultando em um grande negócio para a cidade-mercadoria.  

Nesse aspecto, a escolha da Espanha como estudo emblemático dessa 

estratégia revelou-se muito importante. A partir da construção do museu Guggenheim, 

a experiência espanhola passou a ser exemplo de requalificação por meio de um 

edifício cultural e esta prática difundiu-se por todo o pais no intuito de refletir um 

exemplo acertado. No entanto, muitas tentativas de reproduções foram falhas e não 

trouxeram benefício de uma maneira mais ampla. O intuito da Espanha em ser um 

país cultural ainda não atingiu sua meta, pois embora famoso por um exemplo 
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específico, não conseguiu efetivamente englobar a cultura como um padrão de 

desenvolvimento urbano para todo o território, ficando à sombra de outros países 

europeus de intensa política cultural. Cabe também o questionamento: haveria 

demanda para a quantidade de edifícios culturais que vem sendo construídos? 

Esta prática espanhola de difusão de edifícios culturais ecoou em diversas 

cidades do mundo. No Brasil, é interessante observar, que na mesma década em que 

estava ocorrendo a “borbulha” cultural espanhola, também houve um acréscimo 

significativo de edifícios culturais, como é o caso dos museus brasileiros (Figura 133). 

No entanto, deve-se ressaltar que esta manifestação ocorreu em maior quantidade nas 

Regiões Sul e Sudeste do país (Figura 134).  

 

Figura 133 – Número de Museus por ano de fundação. 
Fonte: Cadastro Nacional de Museus – MINC, 2010. 

 

Figura 134 – Localização e quantidade de museus no território nacional.  
Fonte: Cadastro Nacional de Museus – IBRAM/MINC, 2010. 
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Além dos ícones arquitetônicos culturais, outro exemplo espanhol ficou 

conhecido mundialmente, o “modelo Barcelona”, que utilizou do planejamento 

estratégico por meio de eventos internacionais para uma readequação urbana. Esta 

concepção, utilizada no final da década de 1980 e início de 1990, influenciou diversos 

países e cidades, dentre eles, o Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras cidades 

brasileiras a utilizar o planejamento estratégico em sua administração. Diversos 

consultores catalães vieram para o Brasil na década de 1990 com o intuito de difundir 

os “modelos” espanhóis para a realidade brasileira. Este planejamento estratégico, que 

se utiliza do marketing urbano em suas ações, foi então inserido como forma de 

adequar o planejamento urbano brasileiro a níveis internacionais. Assim, o 

planejamento de mercado foi inserido nos novos planos diretores e moldando-os, a fim 

de competir em um mundo globalizado de fluxos financeiros intensos e voláteis e de 

intensas e rápidas transformações. 

Tais transformações podem ser vistas claramente nos textos do primeiro plano 

diretor estratégico da cidade do Rio de Janeiro. Os planos seguintes, que englobam 

outras gestões, não alteraram sua essência, porém, tornaram-se mais fortes. Existe 

uma complementação da estratégia de marketing urbano e não uma ruptura conforme 

os anos foram passando e as gestões e partidos políticos foram se alterando. O 

planejamento estratégico com ênfase no marketing urbano, se iniciou na gestão César 

Maia (1993-1996), passou pela gestão de Luiz Paulo Conde (1997-2000), voltou para 

César Maia em mais duas gestões (2001-2004 e 2005-2008), e foi complementado por 

Eduardo Paes (2009-2012 e 2013-2016), que embora seu adversário, foi secretário 

Municipal do Meio Ambiente e foi subprefeito da Barra da Tijuca no governo desse 

prefeito. Desta forma podemos observar mais de vinte anos de uma política orientada 

sobre os mesmos preceitos de promoção urbana da cidade, independente das 

diferenças político-partidárias. 

No entanto, a promoção urbana utilizada por César Maia foi primeiramente 

mais local, como o programa Rio Cidade, que estava incluído no Plano “Rio Sempre 

Rio” e posteriormente tornou-se mais apelativa com o plano as “Cidades da Cidade”, 

com a inserção de ícones arquitetônicos (ou a tentativa de inserção) descolados da 

malha urbana.  
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Barcelona trouxe a questão dos eventos internacionais e como esta divulgação 

pode ser interessante para a vinda de investimentos para a cidade. Na gestão de 

Eduardo Paes, o marketing urbano obteve uma divulgação mundial maior devido a 

utilização desses grandes eventos mundiais. Desta forma, a cidade do Rio de Janeiro 

reforçou um processo que já estava acontecendo (porém de maneira modesta), e 

aplicou em eventos internacionais de grande porte. Desta maneira, ocorreram diversos 

eventos internacionais na cidade, como o Rio +20, Rock in Rio V e VI, XXVIII Jornada 

Mundial da Juventude-JMJ, Copa do Mundo e XXXI Jogos Olímpicos (Figura 135). 

Tanto a Barra da Tijuca quanto o centro da cidade, mais especificamente a área do 

porto (com a operação urbana Porto Maravilha) obtiveram grandes incentivos de ações 

urbanas por meio das instalações e equipamentos de suporte desses eventos.  

 

Figura 135 – Eventos internacionais no Rio de Janeiro – gestão Eduardo Paes.   
Fonte: Apresentação do Programa Porto Maravilha.  

 

Em relação à Barra da Tijuca, é possível tecer algumas análises antes de 

alinhavá-la com o objeto de estudo. Primeiramente, complementando o aspecto 

refletivo da Espanha na cidade do Rio de Janeiro, é possível tecer um paralelo, 

guardando as devidas proporções, da intervenção ocorrida no del Llevant de 

Barcelona e na Barra da Tijuca (Quadro 12).  

Embora o MACBA fosse uma revitalização anterior, o que poderia demonstrar 

um reflexo das ações para a Barra da Tijuca, o Llevant possui características mais 

próximas, demonstrando que em um contexto cronológico paralelo, ações análogas 

estavam ocorrendo nos dois países, corroborando com a observação que a ação de 

promoção urbana já estava enraizada em ambos, derivando em resultados 

semelhantes.  

O Llevant em Barcelona situa-se em uma área de expansão territorial, zona de 

antigas fábricas, sendo escolhida como vetor de desenvolvimento. Embora a Barra da 

Tijuca fosse uma área vazia ela também se transformou em um vetor de 
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desenvolvimento, principalmente imobiliário. As duas experiências inseriram um 

edifício cultural projetado por arquitetos internacionais do star system no intuito de se 

tornarem um ícone do local, porém, nos dois casos, os edifícios não obtiveram a “força” 

suficiente para alavancar dinâmicas urbanas de transformação e nem se tornaram 

imagens paradigmáticas da região.  

Nos dois locais, embora a dinâmica imobiliária se apresente com intensidade, 

a área é descolada do tecido urbano consolidado, apresentando características de 

isolamento, com grandes avenidas, residências verticalizadas e pouco convívio do 

espaço público de lazer. 

Quadro 12- Aspectos sincrônicos e diacrônicos dos edifícios culturais no Llevant e na Barra da Tijuca.  

 Barcelona Rio de Janeiro 

 BLAU Cidade das Artes 

Faz parte da diretriz de um planejamento urbano específico.   

Foi realizado por arquitetos estrangeiros   

O tecido urbano circundante é histórico, com edificações 
mais adensadas horizontalmente.  

  

O tecido urbano é adensado verticalmente. A malha urbana 
é resultado de expansão, expondo uma falta de vínculo com 
as características da cidade consolidada.  

  

Pela sua iconicidade, tornou-se símbolo da cidade   

Fonte: Elaborada pela autora, 2014 
 

Outro fator notório de análise da Barra da Tijuca é seu enfático 

desenvolvimento imobiliário. Como foi visto nos capítulos anteriores, a Barra da Tijuca 

vem recebendo investimentos constantes há 15 anos, até mesmo nos períodos de 

crise econômica. A região cresceu o triplo em relação ao verificado em outras regiões 

de grande variação populacional, enquanto bairros da Zona Sul perderam moradores 

entre 2000 e 2010. No mesmo período, o número de domicílios duplicou, situando-se 

em 2011, em 3º lugar no ranking de número de apartamentos. A taxa de crescimento 

das vendas na Barra da Tijuca foi maior que 90% no período, enquanto os outros 

bairros do ranking possuem um crescimento em torno de 20%. 

Esse crescimento demográfico e domiciliar foi acompanhado de uma grande 

valorização imobiliária. Os valores por metro quadrado de venda de apartamentos 

foram os que mais ascenderam entre 2008 e 2015, porém, estão abaixo dos valores 

de outros bairros, o que resulta em um potencial de valorização territorial grande na 

região. Essa valorização se reflete no perfil de renda dos moradores, pois, em um 
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comparativo com outros bairros do Rio de Janeiro, no quesito renda nominal média em 

salários mínimos acima de 20, a Barra da Tijuca é a primeira colocada e a segunda 

maior renda per capita mensal do município do Rio de Janeiro conforme dados do 

IBGE. 

Este forte crescimento imobiliário também ocasionou um espraiamento para 

bairros vizinhos, como o de Jacarepaguá. A marca “Barra” foi inserida juntamente com 

os novos empreendimentos, fazendo com que estas fronteiras perdessem sua 

identidade original, tornando-se um local de consumo de um modo de vida. Este 

espraiamento da “marca” Barra deve-se também aos investimentos ocorridos nesta 

área devido aos eventos internacionais de promoção urbana. A inserção dos Jogos 

Pan-Americanos e dos Jogos Olímpicos nesta área demonstra o interesse estratégico 

deste local. Na Figura 136, é possível notar que a maior ocorrência de estruturas dos 

eventos esportivos também são os locais estratégicos do Rio de Janeiro: a Barra da 

Tijuca e o centro/porto da cidade, onde está ocorrendo a operação urbana “Porto 

Maravilha”.    

 

 

Figura 136- Área de incidência de atividades esportivas dos eventos internacionais na cidade do Rio de 
Janeiro.  

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Uol Esportes (2007 e 2015), 2015.  
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Outro ponto onde é possível notar uma maior incidência de atividades na Barra 

da Tijuca, é no setor do transporte público, principalmente dos BRTs. Na área da Barra 

da Tijuca pretende-se passar três das quatro linhas de BRT previstas (Figura 137): a 

TransCarioca, a TransOeste e a TransOlímpica (ainda em construção). Chris Gaffney, 

professor de urbanismo da Universidade Federal Fluminense, diz que as rotas 

escolhidas para as linhas de BRT não são uma solução para as extremas 

necessidades de transporte no Rio de Janeiro. Gaffney faz referência a um estudo de 

tráfego de 2003, que mostrou como todos os grandes fluxos diários no Rio vêm do 

Norte e do Oeste para o centro, Zona Sul e parte da Zona Norte, que, juntos, 

concentram 60% do setor de emprego formal do Rio. Ao invés de construir o transporte 

de massa para atender a essa necessidade, todas as linhas de BRT percorrem o Anel 

Olímpico da Barra da Tijuca, o centro da especulação imobiliária no Rio de Janeiro 

(JOHNSON, 2014, online).  

 

Figura 137 – BRT´s da cidade do Rio de Janeiro e sua área de maior tangência.  
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro. http://www.rio.rj.gov.br/web/transparenciadamobilidade/planilha 

 

Estas intervenções estatais e municipais na Barra da Tijuca favoreceram de 

forma maciça o setor imobiliário. Desta forma, o dinheiro público aplicado foi utilizado 

para que empresas particulares se beneficiassem de tais ações.  

Como visto nos planos estratégicos da cidade do Rio de Janeiro e de sua clara 

indicação do uso de marketing urbano em suas propostas, pode-se afirmar que a 

localização da Barra da Tijuca é uma área estratégica para tais intervenções. No 

entanto, para que possa ser afirmada ou refutada a hipótese desta tese, é necessária 

também a investigação do edifício cultural e sua importância estratégica. Desta forma, 

http://bit.ly/1d4XHin
http://bit.ly/1d4XHin
http://bit.ly/19BBUhf
http://bit.ly/11tBtBo
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é possível identificar se a inserção do complexo seguiu as premissas do marketing 

urbano por meio de suas ferramentas e, por meio das dimensões, analisar se 

realmente o complexo resultou em ações almejadas pela promoção urbana.  

Como visto anteriormente, os ícones arquitetônicos são construções de grande 

impacto, seja por sua localização estratégica, visibilidade, escala, forma, aparência, 

monumentalidade ou uso, que desde a sua concepção vem causar alguma expectativa 

em relação à sua implantação. A construção de ícones faz parte de um planejamento 

estratégico que visa capturar novos investimentos que garantam sua sobrevivência. 

No estudo de caso, a Cidade da Música/Artes foi implantada com a intenção de ser 

um ícone arquitetônico para o Rio de Janeiro e para a Barra da Tijuca. Por meio de 

sua escala, estética e importância pública, a intenção era impactar o cenário carioca. 

A proposta levou em consideração os aspectos da arquitetura brasileira e de materiais 

utilizados na construção nacional, o que não causou a homogeneização ou 

neutralidade arquitetônica citados como percalços ocasionados pelos ícones 

arquitetônicos no marketing urbano.  

Atrelado ao ícone, também está quem o desenvolveu. A utilização de arquitetos 

conceituados mundialmente ajuda a “mitificar” as construções desde o início e 

representam uma ação estratégica forte nas ações de promoção urbana.  Nas próprias 

palavras do arquiteto, a obra deveria ser um “marco” para a Barra da Tijuca. O convite 

de Christian de Portzamparc foi intencional e obteve severas críticas de adeptos ao 

concurso público, no entanto, resultou em uma intensa atração de olhares para o 

projeto que iria ser desenvolvido. Desta forma, têm-se a “dobradinha mágica” para um 

projeto ganhar divulgação momentânea.  

No entanto, por meio da dimensão simbólica, foi possível verificar que para os 

cariocas o edifício não simboliza significantemente a cidade do Rio de Janeiro em 

relação a cultura e não simbolizará, como também não simboliza a Barra da Tijuca. 

Este último foi o mais alarmante, pois o Barra Shopping foi o mais votado, trazendo 

assim a demonstração de que o consumo e o lazer particular, são simbolicamente mais 

importantes do que a cultura para os moradores do bairro. Denota que um edifício sem 

uma estética definida, pela atividade que ele realiza, obteve maior atenção do que um 

edifício de grande porte elaborado por um arquiteto renomado.  
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Este resultado vem ao encontro de outro dado demonstrado no capítulo em que 

a Barra da Tijuca foi analisada: os cariocas frequentam mais o shopping do que outro 

tipo de lazer e cultura. O consumo e o lazer se fundiram e os shopping centers são os 

grandes templos desse bairro. Desta forma, segundo Szmerecsanyi (1999, p. 24) o 

lazer tornou-se manipulador, pois é comercial e político, transformando-se em “fuga 

da realidade, planejada para ser sedutoramente envolvente, funcionando como um 

filão de lucro baseado no anti-humanismo da alienação”.  

Vale ressaltar que pela enquete, a maioria respondeu que nunca tinha 

frequentado o complexo e em segundo lugar, tinham frequentado apenas uma ou duas 

vezes. Existe, como visto anteriormente, um descompasso entre a apropriação 

simbólica dos espaços onde ocorreram as intervenções urbanas e a apropriação 

efetiva desses “produtos”, gerando inclusões e exclusões dos usos sociais.   

Essa carência simbólica de um edifício remete a falta de pregnância de um 

pensamento coletivo. Este fato está vinculado à ferramenta “discurso” do marketing 

urbano, pois se ele for intenso e criar um sentimento de pertencimento, a obra tende a 

ser aceita pela população e consequentemente, a mídia passa a ser mais favorável 

também. No estudo de caso, embora o prefeito realizador da obra e sua equipe tenham 

se esforçado em passar uma mensagem positiva, ela não surtiu efeito. Os problemas 

de orçamento e atrasos de grande dimensão ofuscaram a importância da obra, 

fazendo com que a população respondesse de forma negativa ao projeto. Outro fator 

que também determinou a imagem desfavorável do projeto foi a mídia, que publicou 

grande volume de reportagens jornalísticas criticando o complexo. Este fato fez com 

que até mesmo a percepção dos profissionais fosse abalada, denotando um mutismo 

acadêmico e um valor diminuído para com um edifício cultural de grande importância, 

ao mínimo, arquitetônica.  

Outra ferramenta são os ícones atrelados aos eventos internacionais. Neste 

caso, o complexo cultural não estava conectado aos objetivos do evento, e sim, 

caminhando paralelamente. Com os orçamentos voltados para o Pan-Americano, a 

obra foi paralisada. Desta forma, ele não serviu como material disponível para 

marketing da área ou do evento. Já para os Jogos Olímpicos, a imagem do complexo 

poderia ser utilizada, mas esta foi minimizada com a inauguração do Museu do 

Amanhã no Cais Mauá (obra da gestão Eduardo Paes).   
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Outra premissa do planejamento estratégico é a valorização fundiária na área 

do entorno. Segundo Cuenya (2013, p.22-23) existe um atributo importante aos 

grandes projetos relativos à articulação com a estrutura urbana que é a capacidade de 

produzir um aumento na rentabilidade do solo de áreas estratégicas. A valorização do 

solo manifesta-se no momento das mudanças urbanísticas e depois, segue a 

tendência geral dos preços da cidade. A metragem quadrada do bairro foi crescente, 

porém, não sofreu picos na inauguração do edifício e nem sua localização sofreu uma 

valorização maior, como visto no capítulo anterior. Nesse aspecto, a valorização está 

mais atrelada aos investimentos feitos com as obras viárias para adaptar a área aos 

Megaeventos esportivos do que propriamente à construção do complexo cultural.  

Esta análise vem ao encontro da discussão se a implantação da Cidade da 

Música/Artes foi uma escolha adequada. Diante da análise de necessidade de edifícios 

culturais e de uma estratégia de promoção urbana, a implantação no bairro foi 

politicamente correta. Porém, urbanisticamente, o local escolhido, um contorno na 

conjunção de duas avenidas de alto fluxo foi deficiente. Embora o terminal e as 

avenidas de grande fluxo denotem uma facilidade no acesso ao complexo, isso não 

ocorreu, pois, o edifício ficou ilhado, dificultando o acesso de pedestres, favorecendo 

apenas o automóvel particular.  

Outro aspecto relacionado com a malha viária é a falta de um plano urbano. A 

Cidade da Música/Artes, embora tenha sido inserida seguindo os ditames de marketing 

urbano, não fez parte de um Master Plan. Desta forma, o entorno ficou descolado do 

edifício, o que pode também justificar os problemas de acesso do entorno. A falta de 

um Master Plan em edifícios culturais de grande escala é recorrente no Brasil. Um 

projeto de grande impacto não pode ser pensado isolado, ele deve ser pensado em 

conjunto com a malha urbana, pois assim não será perdida a oportunidade de trazer 

benefícios ao local e de agregar o ícone ao entorno, fazendo dele parte integrante da 

área.    

Por meio da análise da Barra da Tijuca foi possível verificar que ela é uma área 

importante para ações voltadas ao empresariamento da cidade. Também foi possível 

verificar que as ferramentas de marketing urbano foram utilizadas na inserção da 

Cidade da Música/Artes, no entanto, segundo as dimensões analisadas, o resultado 

final não conseguiu resultar nas premissas de valorização fundiária, competitividade, 

divulgação local e mundial, entre outros. Desta forma é possível afirmar a hipótese 
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desta tese, que embora a Barra da Tijuca seja uma área estratégica e o complexo 

tenha seguido os ditames do marketing urbano, a implantação do edifício cultural não 

resultou em transformações significativas para a região, não atingindo os objetivos 

preconizados por esse modelo de planejamento. Esta tese contribuiu para os estudos 

da Barra da Tijuca, que ainda são insuficientes, bem como da Cidade da Música/Artes 

que possuem um conteúdo acadêmico muito escasso. A pesquisa também buscou 

ampliar os estudos voltados ao marketing urbano e ao planejamento estratégico que 

utilizam arquiteturas midiáticas para alavancar processos de promoção urbana, 

buscando contribuir para ampliar a amostragem deste tema, e assim, constituir um 

leque expressivo da experiência brasileira.  
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