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RESUMO 

Espaço e Cultura na Revitalização do Centro Histórico de Salvador de 1960 a 2008 

 

A pesquisa em questão aborda os efeitos da Revitalização Urbana no Centro Histórico 

de Salvador-Pelourinho, Salvador-Bahia dotada de Patrimônio Cultural. Demonstra, 

através de uma discussão teórica, a associação dessa estratégia com os interesses de 

grupos econômicos e sociais ligados às escalas locais e globais. A paisagem urbana 

também é analisada através de sua materialidade simbólica, expressando os processos 

sociais e históricos da localidade. Nesse aspecto, constata que a Revitalização Urbana 

acaba espetacularizando o patrimônio cultural, e transformando num cenário para o 

turismo e o consumo. Realiza sua associação com o planejamento estratégico, com o 

emblemático programa de Revitalização do Centro Histórico de Salvador-Pelourinho de 

1960 a 2008. A partir da análise do uso do solo nesse campo etnográfico e de seus 

fluxos turísticos, confirma-se a questão inicial dessa pesquisa. Entretanto, observa-se 

ainda a reação da população local a esse processo, ao detectar a formação de algumas 

territorialidades horizontais. A importância desse trabalho se resume no aprofudamento 

das cidades contemporâneas, sua lógica e conflitos de forma a contribuir com o 

desenvolvimento de novas linhas conceituais para a revitalização de centros históricos e 

planejamento das cidades futuras. 

 

 

Palavras-chave: Processos Civilizatórios - Planejamento Estratégico– Revitalização 

Urbana – Formação Cultural no Pelourinho – Patrimônio Cultural – Espaços 

Territoriais. 
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ABSTRACT 

Space and Culture in the Revitalization of the Historic Center of Salvador from 

1960 to 2008 
 

 

The research in question addresses the effects of Urban Revitalization in the Historic Center 

from Pelourinho, Salvador, Bahia with a Cultural Heritage. Demonstrates, through a theoretical 

discussion, the association of this strategy with the interests of social and economic groups 

linked to local and global scales. The urban landscape is analyzed through its materiality 

symbolic, expressing the social and historical processes in the locality. In this respect, notes that 

the Urban Revitalization just cultural heritage, and making a scenario for tourism and 

consumption. Achieves its association with strategic planning, with the flagship program of 

revitalization of the Historic Center of Salvador, Pelourinho 1960 to 2008. From the analysis of 

land use in the field of ethnography and its tourism, it is confirmed that the initial research 

question. However, there is still the reaction of local people in this process, to detect the 

formation of some territorialities .A importance of this work is summarized of contemporary 

cities, their logic and conflicts in order to contribute to the development of new lines concepts 

for the revitalization of historic centers and planning of future cities.  

Keywords: Civilizing process-Strategic Planning-Urban Revitalization - Cultural Education in 

Pelourinho - Tourism - Territorial Spaces. 
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APRESENTAÇÃO 

As primeiras linhas desse trabalho talvez tenham sido as mais complicadas, 

emocionantes e inesquecíveis da minha vida. Principalmente, porque de alguma forma, 

estou no Pelourinho desde que nasci e a ida dos meus pais no campo profissional para 

essa região, deve-se, de certa forma, a minha existência. No ano de 1972, quando minha 

mãe, Maria do Carmo, comunicou ao meu pai Clarindo Silva que estava grávida ele 

redirecionou a sua vida profissional para o Pelourinho. Isso, porque eu era a segunda 

filha que estava nascendo naquele ano, o meu irmão mais velho, Cléodo Mércio, já 

existia há quase dois anos. Os meus irmãos Cleriston Marcos e Cléa Mercedes que 

chegaram depois estão voltados também para esse patrimônio maravilhoso e 

inesquecível. Todos com uma formação acadêmica específica que tem nos ajudado ao 

crescimento pessoal e profissional da nossa família. 

Assim, esse trabalho, traz a tona emoções da minha própria história de vida e me 

leva a lembranças maravilhosas da infância junto aos meus irmãos queridos. Cada um 

do seu jeito e com a sua personalidade sempre me ensinando que o caminho da vida é 

longo. Mas, a fé, o amor e a união são os ingredientes para o sucesso na passagem por 

esse plano. Sou grata a todos eles pelos ensinamentos, amor e carinho que eles me 

deram durante toda a minha existência. 

Mas, quando decidi eleger a revitalização do Centro Histórico do Salvador-

Pelourinho como meu objeto de pesquisa, acreditava que as cidades contemporâneas 

poderiam ter espaços de convivência e desenvolvimento sócio-econômico a partir da 

refuncionalização de seu patrimônio. Levando em conta os modelos de referência de 

países desenvolvidos como em Lisboa que utilizou conceitos como valorização de 

identidade local, vitalidade, sociabilização, recuperação do patrimônio e inclusão social 

eu compactuava com essa forma de pensar que transformaria o rumo das cidades 

históricas contemporâneas. 

Só que a vivência na área estudada me deixava muito aflita e comecei a perceber 

realidades que depois de todo o processo de Revitalização me inquietaram cada vez 

mais como a padronização estética, monotonia, consumo exagerado, turistificação, 

cenarização e exclusão da população local. Assim decidi verificar as outras verdades 
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sobre esse processo, suas territorialidades e sua relação com o patrimônio e o turismo 

nesse contexto de pluralidade cultural tão vivenciado nessa região. 

Entretanto, hoje o que mais me preocupa é que apesar de toda evolução e 

contribuição social, econômica e política vivenciada por minha família e toda a 

sociedade Soteropolitana da época e atual, percebe-se que ainda existe uma falta de 

equilíbrio gritante nas esferas municipal, estadual e federal para a preservação e 

manutenção desse patrimônio mundial que apesar de ser visto e venerado por todo 

mundo pela sua riqueza e diversidade cultural, mais uma vez, encontra-se em situação 

alarmante carecendo de forma emergencial de políticas reparadoras para que as futuras 

gerações possam visitar e percorrer ruas que fazem parte da cultura e formação 

territorial do nosso Brasil. 

Ao contrário do que vemos nos países de Primeiro Mundo, podemos tomar como 

exemplo a velha Lisboa, onde tudo que se refere à história e preservação de cultura seja 

ela física ou territorial, é preservada através de políticas eficazes para o 

desenvolvimento globalizado, aqui, ainda tem-se muito por fazer e crescer diante da 

perspectiva atual onde não se preserva o passado e isso dificulta a construção de uma 

sociedade futura mais igualitária e justa. 

Dessa forma, vendo a evolução e utilizações eficazes de centros históricos em 

países desenvolvidos acreditaram que o Brasil um dia ainda irá entender que a 

pluralidade cultural e o processo civilizatório só poderá ser preservada a partir do 

momento em que o povo preservar o seu passado, viver o seu presente de forma 

equilibrada para assim construir um grande futuro onde todos possam viver em uma 

sociedade de forma igualitária, positiva e próspera. 
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INTRODUÇÃO 

O processo civilizatório do Centro Histórico de Salvador-Pelourinho resulta da 

materialização das relações sociais e revela ao mesmo tempo, as diversas formas de 

organização humana, evidenciando as relações de poder e levando os excluídos a 

diferentes formas de segregação sócio-espacial. Espaços de escravidão, pobreza, 

doenças, tráfico de drogas e prostituição se contrastavam com espaços religiosos, 

políticos, econômicos, e residenciais liderados, organizados e subdivididos pelas 

presentes classes dominantes. 

O planejamento urbano surge como uma necessidade de aumentar a 

produtividade das cidades industriais, levando em conta algumas questões fundamentais 

que afligiam as cidades no final do século XIX e afetavam diretamente os interesses 

dessa restrita classe dominante. Pestes, problemas ambientais, habitações populares 

precárias e violência ameaçavam o acúmulo de riquezas e o processo produtivo imposto 

pelo sistema capitalista. Assim, ações voltadas a higienização, embelezamento, 

deslocamento e lazer foram incorporados pelo planejamento e se transformaram em 

diferentes modelos de revitalização de Centros Históricos em todo o mundo. 

No entanto, as próprias transformações ocorridas no sistema capitalista, bem 

como a ineficácia das políticas de proteção do patrimônio cultural, reinventam o sentido 

de memória e de cultura, situando o patrimônio como estratégico modelo urbano de 

valorização econômica. Nesse contexto, surge um novo modelo resultante do processo 

de planejamento urbano neoliberal e estratégico: a revitalização de centros históricos. 

Encarada como estratégia de desenvolvimento local por seus idealizadores, a 

revitalização se torna um verdadeiro modelo de planejamento que vai ser reproduzido 

pelas principais cidades que compõem a rede mundial de cidades históricas. 

O Patrimônio é o elemento central do modelo: através de refuncionalização, 

acompanhada pela manutenção e modernização de suas formas originais, o patrimônio 

cultural revitalizado possibilita a inserção de atividades de amplo interesse da sociedade 

contemporânea. Dentre essas atividades, o turismo representa a forma de ressaltar a 

identidade local, os processos civilizatórios e as pluralidades culturais e, ao mesmo 

tempo, conduzir as áreas dotadas de patrimônio cultural a novas dimensões de 

desenvolvimento social. 
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Assim a revitalização do Centro Histórico de Salvador - Pelourinho consiste 

num excelente caso de revitalização urbana que merece ser analisado. Motivos de 

polêmica, elogios, críticas, pesquisas acadêmicas, os resultados obtidos com a 

implantação da revitalização que ainda não finalizada possibilitam analisarmos melhor 

os efeitos da importação de modelos urbanos internacionais de diferentes estruturas 

sócio-espaciais. 

A presente pesquisa busca a partir da análise aprofundada do processo e do 

modelo que envolve a revitalização e sua aplicação avaliar os efeitos, as contradições, 

os conflitos e as transformações que envolvem o discurso e a prática da revitalização. 

Tal análise permite, num segundo momento, a discussão mais profunda sobre as 

relações existentes entre o patrimônio cultural e a atividade turística, bem como suas 

representações simbólicas decorrentes do processo de revitalização. 

Para atingir tais objetivos, a presente pesquisa adotou a seguinte metodologia: 

pesquisa exploratória de material teórico acerca dos principais conceitos que envolvem 

o estudo, ou seja, a revitalização de centros históricos. No Centro Histórico de 

Salvador-Pelourinho foram realizados inicialmente levantamentos bibliográficos e 

documentais a cerca da situação da área e todo o processo que envolve a revitalização e 

um trabalho de campo envolvendo a observação direta e entrevistas com agentes do 

poder público, iniciativa privada e comunidade envolvidos com o processo que 

permitiram significativas conclusões sobre as transformações ora percebidas no local. 

Assim, esse trabalho foi dividido em 5 capítulos: Os capítulos I,II e III discute 

planejamento urbano, a evolução histórico e social, o processo de revitalização 

implementado no Centro Histórico de Salvador-Pelourinho e apresenta as análises 

acerca das formas e apropriações observadas no local. 

Como parte conclusiva, os capítulos IV e V  contemplam os que integram todos 

os conceitos, análises e observações realizadas, permitindo a síntese e as relações entre 

revitalização do patrimônio e turismo, bem como às novas formas de organização sócio-

espacial propiciada por essa estratégia de desenvolvimento urbano. 

Dessa forma, através do trabalho realizado, pretende-se contribuir com uma 

maior produção de conhecimento e reflexão acerca de um espaço que sempre 
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representou a maior e mais fascinante descoberta desde o início da formação do nosso 

país que a cidade de Salvador e em especial o Centro Histórico de Salvador – 

Pelourinho. Assim, os estudos devem considerar, fundamentalmente, princípios 

conceituais e projetuais que envolvam o sentido de responsabilidade, de solidariedade, 

de participação, competência e acima de tudo de respeito à pluralidade cultural, 

educação e os processos civilizatórios envolvidos na região. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

O PLANEJAMENTO URBANO E A REVITALIZAÇÃO: PRINCÍPIOS E 

PRÁTICAS 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

Construídas e reconstruídas de acordo com os interesses de grupos sociais que 

lideravam as relações sócio-políticas locais e, sobretudo econômicas, as cidades 

passaram, a partir do período da revolução industrial, a ser objeto de estudos, 

experiências e de intervenções que transmitiram nova formatação nas relações sociais e 

que, segundo Pinto (1996, p. 57), demonstraram também uma perversidade contida nas 

formas mais requintadas de controle e de organização.  

O planejamento moderno com sua teoria racionalista e funcionalista 

desempenhou um papel importante na evolução da cidade à medida que instituiu a 

necessidade do redesenho espacial em função das forças produtivas fordistas em série 

que, na época, orientavam toda a produção industrial. 

Este modelo, apresentado por Le Corbusier e reverenciado no Congresso de 

Urbanistas em Atenas em 1933, revelou que a cidade ideal seria a cidade funcional, cuja 

funcionalidade deveria estar vinculada totalmente aos processos industriais de produção 

em detrimento dos processos artesanais da arquitetura-arte e da monumentalidade 

urbana. 

Souza (2002, p. 123) enfatiza o caráter regulador do planejamento moderno que, 

ao impor regras de uso e ocupação do solo, centralizam o controle físico-territorial a 

níveis desejados pela lógica econômica vigente ou aos ideais do planejador. Para o 

autor, o caráter regulatório desse planejamento buscava aproximar a lógica da 

racionalidade industrial à produção de um espaço urbano idealizado. 

Mediante normas e regras rígidas de apropriação sócio-espacial, o planejamento 

moderno criou uma cidade segmentada e segregada, onde todos os espaços urbanos 

caminhavam no mesmo sentido, ou seja, à produção econômica e social, à “ordem e 

progresso” e a uma identidade urbana vinculada ao poder de produção industrial e ao 

acúmulo de riquezas. Essa forma de pensar o espaço urbano resultou, segundo Hall 

(1995, pp. 245-246), na transformação total das cidades ultrapassadas e na construção 

de uma nova estrutura urbana diversificada. 
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Modelos utópicos modernistas foram desenvolvidos totalmente baseados na 

imaginação ou na determinação “ideal” destes planejadores. Preocupados com o efeito 

monumental, com a estética da arquitetura moderna e com o excessivo funcionalismo 

dos setores urbanos, tais modelos, quando concretizados, resultaram em cidades 

artificiais e impessoais, cuja dinâmica urbana seletiva seria imposta pela própria lógica 

funcionalista presente. 

O planejamento moderno influenciou sobremaneira as áreas metropolitanas, 

tanto no formalismo arquitetônico quanto em sua dinâmica urbana imposta pelos Planos 

Diretores de Desenvolvimento Integrado e das conseqüentes Leis de Zoneamento. 

Desenvolvido a partir das décadas de sessenta e setenta do séc. XX no Brasil. O 

zoneamento urbano, preocupado em setorizar as cidades segundo suas vocações e 

interesses da produtividade industrial, acabou gerando um processo especulativo de 

valoração do solo urbano onde, ao mesmo tempo que “modernizava” e implantava obras 

de alto valor tecnológico em algumas áreas, expulsava e ampliava os limites da pobreza 

para as áreas periféricas e áreas de interesse ambiental agravando os problemas sociais 

metropolitanos e comprometendo a própria organização espacial da cidade (SOUZA, 

2002, pp. 250-272; ROLNIK, 1999, pp. 123-130).  

No entanto, as alterações observadas nos processos produtivos industriais a 

partir da década de sessenta do século XX com o desenvolvimento tecnológico e dos 

meios de transportes e de comunicação, provocaram mudanças significativas nos 

padrões de desenvolvimento das cidades industriais. A reestruturação urbana decorrente 

da descentralização dos pólos industriais e da terceirização das grandes metrópoles 

acarretou em formas e estruturas urbanas diferenciadas e vinculadas a uma nova fase do 

capitalismo (SOJA, 1993, p. 197). 

A substituição da forma de produção fordista – que inspirou o planejamento 

moderno – por um sistema de produção flexível e descentralizado propiciou a formação 

de uma nova cidade fragmentada onde as forças industriais, os sistemas administrativos 

e de serviços, conectados por uma rede de comunicação e tecnologia, resultaram numa 

verdadeira constelação de atividades que, segundo Pinto (1996, p. 78), propiciaram a 

total dispersão sócio-espacial. 
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1.2 A Cidade Contemporânea e o Planejamento Estratégico em Cidades 

 

Observamos que as formas e o funcionamento dos espaços urbanos 

contemporâneos são marcados por relações horizontais e verticais. Segundo Santos 

(1988, pp. 54-58), as horizontalidades refletem o cotidiano partilhado, ou seja, a 

necessidade dos diversos fragmentos urbanos se integrarem rumo à produtividade 

econômica alimentada pela comunicação. A verticalidade, por outro lado, possui uma 

ação externa, controlando a produção e o consumo dentro de uma lógica transnacional. 

A verticalidade possibilita novas relações espaço-tempo, alterando sobremaneira a 

dinâmica espaço-trabalho nas relações horizontais.  

A horizontalidade e a verticalidade na cidade contemporânea constroem a 

imagem da cidade integrada às redes mundiais de cidades globais, onde a relação 

global-local se funde, segundo Souza Santos (2002, pp. 65-75), em estruturas bilaterais 

denominadas globalismos localizados e localismos globalizados. Segundo este autor, 

tais estruturas bilaterais estabelecem a proporção e a ordem em que as relações 

horizontais e verticais se estabelecem em determinado espaço urbano, criando uma nova 

lógica e novas funções para os diversos objetos presentes na cidade. 

As cidades globais se constituem, segundo Sassen (1998, p. 35), como espaços 

centrais para a implantação e gerenciamento de operações econômicas em escala 

mundial. Locais de produção financeira, serviços e atividades culturais em escala 

transnacional, as cidades globais se configuram como mercados multinacionais para que 

empresas e órgãos públicos de qualquer localidade possam adquirir produtos e serviços 

especializados. 

A nova lógica sócio-espacial, associada às redes mundiais de cidades globais, 

vem mascarando sobremaneira a exclusão social, a periferização e a perda do sentido 

local de cidade, ou seja, a configuração espacial de relações sociais horizontais. 

Carvalho (2000, p.70) reitera essa afirmação ao analisar que o conceito de cidade global 

é a expressão do processo histórico vivenciado por algumas metrópoles do primeiro 

mundo que, ao mesmo tempo em que reestruturou o processo produtivo dessas 

metrópoles, evidencia contradições marcantes como alterações nas relações de trabalho 
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e emprego, aumento das desigualdades sociais e das apropriações privadas, levando à 

segregação do espaço urbano. 

Tais cidades globais presenciaram, nas décadas de setenta e oitenta do século 

XX, forte crise urbana agravada pela ausência e inoperância do Estado na solução dos 

problemas e modernização dos seus espaços urbanos. A ineficácia dos instrumentos de 

planejamento conhecidos levou os urbanistas a repensarem a cidade e a buscarem novas 

estratégias econômicas de redesenvolvimento (MEYER, 2000, p.05). 

A estruturação da cidade contemporânea depende, de acordo com Meyer (2000, 

p. 08) de grandes projetos urbanos estratégicos. O valor estratégico de tais projetos está 

subordinado, segundo a autora à sua capacidade de provocar transformações 

significativas no espaço metropolitano, aumentando seu poder de atratividade e 

influência. Mais do que simplesmente melhorias urbanas pontuais e específicas, o 

planejamento contemporâneo se revela, na intencionalidade de seus defensores, como 

um instrumento capaz de promover a agregação do território metropolitano e de 

organizar os fluxos que evitam a dispersão funcional e espacial. 

O planejamento estratégico, nascido nesse contexto pode ser considerado como 

um dos exemplos mais emblemáticos de planejamento urbano contemporâneo. Baseado 

nas premissas neo-liberais do planejamento econômico-administrativo de empresas, o 

planejamento estratégico considera a cidade como um sistema organizacional complexo 

que deve atuar de forma coerente e racional com seus próprios interesses, e ainda deve 

se relacionar de forma competitiva com uma rede de cidades para atrair investimentos e 

oportunidades de desenvolvimento (Barquero, s/d, pp. 83-88). 

Fischer (1997, p. 14) salienta que a cidade contemporânea pode ser considerada 

uma megaorganização dotada de uma série de ações coletivas plenas de significados. 

Instituições públicas, federações empresariais, conselhos de representação profissional, 

redes de Ong e grupos culturais formam, segundo a autora, verdadeiras corporações de 

valor agregado numa estrutura de teia interligada e complexa. 

O planejamento estratégico seria, portanto, um instrumento organizacional capaz 

de responder às crises e aos anseios de inserção de novas lógica sócio-culturais globais 
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ao conseguir estabelecer uma ordem entre as forças sociais locais (FISCHER, 1997, p. 

17). 

Essa analogia com as estratégicas empresariais acaba por firmar a lógica de 

mercado global na dinâmica das cidades e exigir cada vez mais delas a execução de 

planos e projetos estratégicos, de city marketing e de investimentos privados no setor 

público. 

Para se obter o máximo de desempenho econômico e espacial, as cidades 

contemporâneas são estimuladas a vencer os obstáculos que impeçam o bom 

funcionamento da nova lógica econômica global. Os desafios contemporâneos impostos 

às grandes cidades do mundo envolvem mudanças significativas na sua estrutura física e 

na interação de seus diferentes agentes sociais. Formação de novas bases econômicas, 

modernização da infra-estrutura, qualidade de vida, integração social e governabilidade 

são as premissas necessárias para a inserção das cidades contemporâneas num espaço 

econômico vertical e competitivo (BORJA, 1997, p. 82). 

As metas propostas pelo planejamento estratégico propõem lideranças ágeis e 

flexíveis. Segundo Vieira, M. e Vieira, E. (2003, p. 129) o poder público nas cidades 

contemporâneas deve alterar suas formas de organização, implantando sistemas de 

gestão voltados ao empreendedorismo, à modernização administrativa e à participação 

democrática. 

O esclarecedor texto de Harvey (1996) demonstra o consenso da lideranças 

mundiais do capitalismo avançado ao adotar o comportamento empresarial no 

desenvolvimento urbano. O autor enfatiza que a partir dos anos setenta e oitenta do 

século XX, os governos locais de cidades centrais concordaram em assumir ações 

inovadoras e empreendedoras na solução à crise que o capitalismo apresentava (1996, p. 

49). Exploração de vantagens competitivas entre cidades, promoção dos centros urbanos 

como locais ideais de consumo, reestruturação do espaço urbano para atender às novas 

demandas sócio-econômicas e gestão partilhada entre poder público e iniciativa privada, 

foram algumas das principais ações empregadas pelo empreendedorismo urbano 

(HARVEY, 1996, pp. 54-57). 
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Borja (1997, p. 89) reforça o caráter empreendedor e promotor das lideranças 

públicas locais elencando algumas ações estratégicas fundamentais para uma boa 

liderança. Segundo o autor, a gestão pública estratégica deve primeiramente se apoiar na 

promoção externa da cidade, desenvolvendo sua imagem de forma consolidada e 

positiva. As ações de city-marketing devem “atrair para a cidade investidores, 

visitantes e usuários capazes de consumir (...) bens e serviços locais”. 

Para Borja (1997, p. 89), a inovação político-administrativa nas cidades 

estratégicas gera também diferentes mecanismos de cooperação social e participação 

dos cidadãos voltados ao bem estar coletivo e convivência. Ações estratégicas de 

promoção e intervenções internas estimulam o patriotismo local, o sentido de 

pertencimento e a confiança no futuro da cidade. 

As ações de promoção interna devem ser traduzidas por projetos locais que 

venham fortalecer identidades e culturas locais e ao mesmo tempo contribuam com a 

redução das desigualdades e com a melhoria da qualidade de vida da população 

(FISCHER, 1997, p. 21). 

A definição de um plano estratégico baseado nas premissas acima apresentadas 

vem marcando o processo de gestão de algumas cidades contemporâneas. Realizados de 

forma parcial e diferenciada de acordo com a estrutura e dinâmica das cidades que os 

adotam, tais planos revelam ações estratégicas claras de redesenvolvimento urbano. 

Parcerias público-privadas em projetos de melhoria de infraestrutura, elaboração de 

planos diretores metropolitanos e territoriais participativos e revitalização de áreas 

centrais são alguns exemplos adotados em cidades contemporâneas com visão 

estratégica (BORJA, in FISCHER, 1997, pp.85-86).  

Várias críticas a esse modelo de planejamento urbano podem ser traçadas, uma 

vez que os objetivos comuns de sucesso gerencial e econômico das cidades adotaram o 

planejamento estratégico mascaram e não priorizam ações que solucionem as diferenças 

sociais, a desigualdade, e a exclusão espacial dos menos favorecidos. 

Arantes (2000, p. 26) afirma que o planejamento estratégico impõe um modelo 

de crescimento urbano que atende aos imperativos da lógica de negócios dos países 

desenvolvidos, ou seja, a transferência da responsabilidade produtiva e financeira às 
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empresas transnacionais. Segundo a autora, ao afirmar que as cidades são o palco do 

desenvolvimento sócio-econômico da contemporaneidade, as empresas transnacionais 

nada mais realizam do que uma apropriação do espaço urbano para seus interesses. 

Observa-se que as ações estratégicas de promoção da cidade enaltecem espaços 

de investimentos e apropriações das transnacionais, como hotéis, centros de 

convenções, pólos de tecnologia, entretenimento e cultura, ao invés de valorizar espaços 

urbanos para a apropriação de seus habitantes ou para a dinamização das empresas 

locais. Vainer (2000, p. 80), complementa afirmando que tais ações silenciam as 

desigualdades sociais e a violência urbana através de uma imagem de diversidade 

cultural e de democracia. A formação de espaços de exclusão sócio-espacial isolados e 

fragmentados acabam se constituindo num efeito benéfico para as estratégicas adotadas.  

A visão empresarial na gestão urbana estratégica também implica num espírito 

competitivo entre cidades que adotam a mesma lógica de desenvolvimento. Para Vainer 

(2000, p. 99) esse efeito prejudicial é causado pela transposição idealista dos princípios 

empresariais de vendas de produtos no processo de desenvolvimento urbano. As cidades 

devem apresentar diferenciais e vantagens competitivas para novas oportunidades de 

investimentos externos. A solidariedade, a diversidade cultural e o patriotismo 

normalmente são considerados nos planos estratégicos como diferenciais competitivos 

urbanos. 

Rentabilidade e patrimônio revitalizado são associados como sinônimo de 

civismo e valorização patrimonial urbana, e eufemismos como “revitalização, 

reabilitação, revalorização, reciclagem, promoção, requalificação [encobrem] o 

sentido original de invasão e reconquista do retorno da camadas mais afluentes ao 

coração da cidade” (ARANTES, 2000, p. 31). 

Dessa forma a revitalização do centro Histórico de Salvador - Pelourinho – 

termo adotado para análise desta pesquisa – se constitui numa estratégia presente em 

diversos planos estratégicos elaborados pelas cidades inseridas na lógica global de 

desenvolvimento e merece, portanto, análise mais detalhada de seus princípios, práticas 

e contradições. 
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Cabe salientar, no entanto, que esse processo de planejamento estratégico foi 

parcialmente adaptado nos países sub-desenvolvidos. Embora os modelos urbanos 

implantados sejam muito semelhantes entre si, as diferenças sócio-espaciais locais 

acarretaram na condução de processos diferenciados de planejamento. Esses processos 

adaptados à estrutura sócio-espacial local acarretaram em resultados diferenciados, e às 

vezes, opostos àqueles observados nos países desenvolvidos. 

 

1.3 A Revitalização Urbana como Modelo Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano 

 

A revitalização urbana, comumente presente nos planos estratégicos das cidades 

atuais, apresenta propostas alicerçadas na recuperação e valorização das origens e das 

verdadeiras representações sociais, humanizando e controlando o sistema de exclusão 

das cidades contemporâneas e ao mesmo tempo reinventando identidades baseadas em 

produções sócio-culturais locais.Essa estratégia surge no sentido de dar novo 

significado à cidade fragmentada, com o objetivo de incorporar, de forma globalizada, 

os espaços renegados pelo novo sistema de produção. O discurso central da 

revitalização urbana evidencia a tentativa de inclusão social de uma população marginal 

em novos espaços sadios e revalorizados, onde relações sociais includentes seriam 

estabelecidas e reforçadas por novas funções urbanas. Para Almeida (2001, p. 09), 

“A Revitalização das áreas centrais inclui-se hoje nos projetos de desenvolvimento das nações e 

muitas cidades já vem recuperando e modernizando os seus centros como instrumento de inserção 

na ordem mundial. Os princípios, conceitos, avaliações estratégicas e perspectivas que então se 

percebiam, estão hoje confirmados. Daí a importância de divulgar cada vez mais essas idéias, de 

retornar os fundamentos do debate. Reexaminá-los à luz dos desenvolvimentos mais recentes e 

submetê-los à prova de observação empírica e do confronto de idéias.”  

 

Solá-Morales (2001, p. 110) salienta que a revitalização urbana, normalmente 

implantada em áreas centrais tradicionais e degradada da cidade, deve primeiramente 

analisar a importância simbólica e arquitetônica dessas áreas antes de se definir a 

política urbana ideal das intervenções. Apreciação da história, valor da memória e 

qualidade estético-arquitetônica são alguns elementos de análise ressaltados pelo autor. 
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Da mesma forma, a potencialidade econômica e infraestrutural de tais áreas, deve 

também ser considerada nas estratégias a serem empregadas na requalificação. 

No entanto, a dinâmica territorial deve ser tomada como o principal fator 

decisivo nas estratégicas projetuais a serem empregadas na revitalização, uma vez que a 

análise equivocada desse elemento pode implicar no estrangulamento, na substituição 

de atividades e no esvaziamento do centro, ao invés de promover a integração com as 

outras áreas da cidade (SOLÁ-MORALES, 2001, P. 111). 

Para Borja (2001, pp. 82-83), a revitalização urbana deve acentuar a 

modernização infraestrutural e garantir a mobilidade dos citadinos, mantendo sempre as 

formas tradicionais. Pela análise das palavras do autor em seu texto, percebe-se que sua 

visão de requalificação contempla intervenções urbanas que venham de encontro aos 

interesses e necessidades das cidades contemporâneas, globais, mas que também se 

preocupem com a manutenção da arquitetura tradicional presente nas áreas centrais. 

Para o autor, a requalificação deve ser realizada através de um projeto harmônico e 

global de todo o conjunto, preocupado em gerar riquezas, atrair investimentos e ainda 

decidido em manter a beleza dos edifícios tradicionais. 

As funções atribuídas às áreas revitalizadas devem, de acordo com Portas (2001, 

p. 127) respeitar a diversidade apreciada na sociedade contemporânea e, ao mesmo 

tempo, reforçar a centralidade perdida por essas áreas. Atividades sofisticadas ligadas 

ao setor terciário e quartenário associadas a consumo, serviços especializados em lazer e 

cultura são alguns exemplos positivos citados pelo autor. Observa-se uma tendência de 

imposição de atividades estreitamente ligadas à lógica consumista da globalização, onde 

o refinamento tecnológico e de informação propicia a transformação ideal de tais áreas, 

ou seja, a modernização de uma área obsoleta que não atende mais os anseios das 

cidades globais. 

Das atividades responsáveis pela requalificação, a cultura, o lazer e o turismo 

talvez sejam as mais presentes. Miranda (2000, p. 107) observa que a indústria de 

entretenimento, de parque temáticos e de produtos culturais das mais diversas 

linguagens apresentam-se como atividades expoentes na rede de metrópoles mundiais e 

promovem somas significativas de capital e geração de emprego. 
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As áreas centrais apresentam destaque especial, de acordo com o autor, por 

concentrar elementos referenciais ligados à tradição e cultura da localidade. Esses locais 

centrais devem passar por um processo de revitalização que recupere, embeleze e 

estimule a convivência e o respeito à diversidade cultural em seus espaços. Toda a 

programação cultural desenvolvida nas áreas requalificadas deve permitir, ainda, o 

acesso democrático dos cidadãos da cidade e promover a irradiação de comportamentos 

culturais por toda a área urbana (MIRANDA, 2000, p. 109). Cabe-nos refletir se as 

programações culturais inseridas em tais espaços estão realmente promovendo o 

esperado pelo autor, ou se estão transformando-os em mais um produto da indústria 

cultural a ser consumido pelas classes favorecidas. 

Sassen e Roost (2001, pp. 66-67) afirmam que as inovações tecnológicas e o 

menor controle estatal levaram as cidades a um crescimento significativo dos mercados 

internacionais da mídia e à globalização da indústria cultural e do entretenimento. 

Apoiados em estratégias de marketing, a indústria cultural passou a alimentar um 

comportamento consumista da população a partir de elementos culturais simbólicos da 

localidade ou do mundo. Segundo os autores, as diversas linguagens culturais como 

cinema, arte, teatro, música, televisão e mais recentemente, a internet, formaram uma 

espécie de sinergia “tomando parte do círculo de consumo”. 

A indústria cultural e de entretenimento passou a assumir um papel fundamental 

na revitalização urbana em diversas localidades do mundo, pois de acordo com suas 

necessidades de produção e de marketing, a apropriação de um espaço urbano 

emblemático para o sucesso de suas estratégias se fazia necessário. A presença e a 

concentração de edifícios ligados à história e à cultura da localidade seriam, portanto, a 

oportunidade ideal de promover a vitalidade e o consumo desejados pelos planejadores. 

O reaproveitamento de edifícios subaproveitados que fazem parte do patrimônio 

da cidade está relacionado, segundo Miranda (2000, pp. 109-110), a uma política 

cultural implícita à requalificação, que favorece a disposição desses elementos para a 

população. No entanto, os tipos de usos que se podem fazer de tais espaços devem estar 

adequados, segundo a visão do autor, a serviços e atividades ligadas à informação e à 

cultura. A análise desse discurso nos remete a uma preocupação idealista de submeter o 

patrimônio revitalizado a fins educacionais e culturais como uma justificativa às 
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profundas transformações sócio-espaciais impostas a esses elementos. Mas a maior 

parte dos defensores da revitalização urbana aposta na diversidade multifuncional 

centralizada por atividades consumistas ligadas a cultura, turismo e lazer (SASSEN e 

ROOST, 2001, p. 72; BORJA, PORTAS, 2001, pp. 78-79; 127-128). 

Guirardo (2002, pp. 204-205) adverte, no entanto, que a refuncionalização do 

patrimônio requer alterações drásticas em toda a estrutura urbana das áreas 

revitalizadas. Ao analisar as transformações oriundas do processo de revitalização de 

antigas áreas fabris na Itália, ressalta a necessidade de intervenções significativas 

ligadas à acessibilidade e de infraestrutura exigidas pelos novos usos. Tais intervenções, 

segundo a autora, comprometem o discurso e a lógica da revitalização na medida em 

que alteram significativamente a composição e o interior do conjunto arquitetônico. 

A refuncionalização do patrimônio, segundo Portas (2001, p. 128), é muitas 

vezes prejudicada pelos próprios mecanismos formais de preservação. Regras rígidas de 

manutenção dos edifícios e de apropriação do seu entorno dificultam a inserção de 

atividades desejadas pela revitalização. As alterações são necessárias, pois segundo o 

autor, o conjunto arquitetônico exibe uma representação simbólica para a sociedade e 

não os edifícios isolados. 

Discutiremos aqui, portanto, ainda que de forma breve, a importância do 

patrimônio para a sociedade e seus mecanismos de proteção, de modo a analisar o papel 

da revitalização urbana nesse processo de “rearranjo” sócio-espacial das cidades atuais. 

 

1.3.1 O Patrimônio Cultural Urbano e a Requalificação – Concepções, 

Resultados e Efeitos 

 

O Patrimônio sempre teve importância na vida das pessoas, uma vez que 

representa um pouco o passado e os valores da vida em sociedade. Embora sempre 

qualificado com adjetivos – histórico, cultural, urbano, natural – compreende-se como 

patrimônio o conjunto de bens materiais e imateriais ligados à cultura de uma sociedade 

(Choay, 2001, p. 11). Camargo (2002, p. 09). O  conceito de patrimônio inclui um 

sentido de herança, de sucessão que muitas vezes materializa a identidade de uma 

localidade. 
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Para Gonçalves (1988, p. 266), a construção de uma identidade nacional ou 

étnica é, na maioria das vezes, alicerçada pela valorização política e ideológica do 

patrimônio como um conjunto de bens nacionais coletivos. A nação é pensada, segundo 

o autor, “como uma unidade objetiva, autônoma, dotada de nítidas fronteiras territoriais 

e culturais e de continuidade no tempo”. 

Desta forma, objetos, edifícios, obras de arte e seu uso simbólico são 

apropriados para a construção de identidades coletivas ou nacionais, com a função de 

representar determinadas categorias culturais. “Os chamados Patrimônios Culturais 

podem ser interpretados como coleções de objetos móveis e imóveis, através dos quais 

é definida a identidade de pessoas e de coletividades como a nação, o grupo étnico” 

(GONÇALVES, 1988, pp. 266-267). 

De todos os elementos responsáveis por esta representação identitária, os 

edifícios sempre assumiram uma importância considerável em relação aos outros 

elementos considerados patrimônios, uma vez que eram facilmente percebidos e 

freqüentados por um número significativo de pessoas. Nesse aspecto, podemos citar as 

igrejas, os templos, os palácios e os mercados de diferentes épocas. 

No entanto, a experiência de identificação, catalogação e ações voltadas à sua 

proteção aparecem somente a partir do final do século XVIII na França, uma vez que as 

ações de vandalismo e destruição de edifícios, obras de arte e espaços urbanos na 

Revolução Francesa fizeram com que inúmeros intelectuais se preocupassem com o 

dano causado com a destruição e, ao mesmo tempo, pensassem em alternativas que 

assegurassem a permanência futura dos edifícios considerados importantes por esta 

classe (Choay, 2001, pp. 95-97). 

Camargo (2002, pp. 18-19) ainda salienta que o surgimento de estratégicas de 

proteção do patrimônio na França está associado à extinção da monarquia. Com a 

passagem dos bens da Coroa para o Estado, atribui-se ao estado republicano a 

responsabilidade de zelar e valorizar os bens – agora nacionais – e, portanto protegê-los. 

Com a criação de um estado nacional. 

Das ações mais conhecidas e aplicadas na proteção do patrimônio está o 

tombamento. Esta ação, presente nas cidades até os dias de hoje, inclui uma série de 
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atividades que classificam e destacam os objetos tombados dos demais existentes, 

protegendo-os de interesses particulares ou do vandalismo alheio. Choay (2001, pp. 98-

100) aponta que as atividades que envolviam o tombamento dos monumentos históricos 

franceses no século XVIII e XIX exigiam o inventariamento de todos os objetos de 

valor histórico, uma análise do estado de conservação de cada bem inventariado e a 

proteção integral do objeto independente de sua destinação final. 

Esta prática, amplamente aplicada no período industrial, demonstrou de forma 

inédita a incorporação do sentido econômico ao patrimônio, uma vez que os novos 

conceitos de modernização acabavam por induzir práticas paradoxais em relação a esses 

elementos: por um lado a modernização exigia uma total renovação na paisagem urbana 

atendendo a objetivos econômicos; por outro lado, grupos dominantes elegeram bens a 

serem tombados e valorizados, agregando conseqüentemente um valor econômico a tais 

objetos. 

O tombamento surge como um recurso que garante a manutenção de marcos 

referenciais significativos em determinado espaço urbano e se caracteriza como um 

processo autocrático e tecnocrático distante da participação popular. A atuação civil se 

limita a reivindicações para o tombamento de alguns bens simbólicos de interesse 

coletivo ou como instrumento de pressão política utilizado estrategicamente pelos 

órgãos de preservação (NIGRO, 2001, p. 78). 

Em alguns países, no entanto, a valorização do patrimônio e o seu tombamento 

acabaram por acarretar novas condições a esses bens. No Brasil, por exemplo, a 

exigência da preservação integral dos edifícios tombados e a necessidade de sua 

conservação por práticas de restauração, acabaram por levar, às vezes, à própria 

desvalorização e ao abandono do patrimônio por parte de proprietários, empresários e 

do próprio Estado. As alterações das políticas de preservação do patrimônio se faziam 

necessárias para atender um processo considerado por Nigro (2001, pp. 48-49) como 

um “processo de democratização do patrimônio”. 

Esse processo está calçado, segundo a autora, ao questionamento sobre a não 

participação direta dos setores sociais, sobretudo a população, nas decisões promulgadas 

pelos órgãos responsáveis pelo patrimônio em relação aos bens selecionados para 

preservação e à sua representatividade como patrimônio cultural da sociedade. 
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A ampliação decorrente desse processo de democratização atinge níveis mais 

abrangentes de representatividade atribuídos ao de patrimônio, incluindo diferentes 

tipologias, agregando novas cronologias e ampliando sua projeção geográfica. 

Canclíni (1994, pp.95-96) reitera que os limites do conceito de patrimônio 

cultural devem ser ampliados e revistos incluindo expressões diversas que caracterizam 

determinada cultura. Essa redefinição do conceito deve atingir, segundo o autor, a 

natureza das políticas de preservação e conservação patrimonial, facilitando os usos 

sociais contemporâneos. 

O Patrimônio se transforma num palco de disputa política, econômica e 

simbólica regida pelos agentes responsáveis por sua proteção, pelos investidores 

privados, pelos planejadores urbanos e pela população. As contradições no uso do 

patrimônio manifestam os conflitos existentes entre tais agentes (CANCLÍNI, 1994, p. 

96). 

A afirmação acima pode ser observada quando notamos as ações lideradas pelos 

agentes citados. A ação privada em relação ao patrimônio se caracteriza pela 

possibilidade de utilização direta de tais edifícios para fins econômicos, normalmente 

voltados ao turismo, cultura e lazer e também pelo valor imobiliário agregado ao valor 

simbólico desses elementos. 

As ações estatais demonstram uma relação ambivalente em relação ao 

patrimônio. De um lado, o discurso adotado pelas políticas de proteção lideradas por 

instituições públicas enaltece o patrimônio cultural como um elemento integrador e 

formador da identidade nacional; por outro lado, a promoção mercadológica associada a 

estratégias de desenvolvimento urbano remete à apropriação do patrimônio urbano 

como mercadoria, favorecendo as pressões privadas na utilização direta de tais bens. 

Entretanto, a dualidade apresentada pelos mecanismos de preservação levou à 

ocupação marginal dos edifícios de relevância histórica e cultural. Uma população 

pobre e excluída se apropriou intensamente de áreas de significativa concentração de 

patrimônio até então ignoradas pelos interesses imobiliários locais. Ricas de 

manifestações culturais populares, essa população se fixou mediante a associação de 

suas manifestações culturais com esse espaço importante e desprestigiado. 
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Os conflitos ideológicos entre os agentes e a inoperância do estado numa 

mediação de interesse comum favoreceram o consenso em relação à necessidade de 

intervenção nessas áreas. Favorecido pela imagem veiculada pelos meios de 

comunicação em massa da indústria cultural, o patrimônio é espetacularizado, 

enaltecido e vinculado aos produtos de consumo locais e nacionais (CANCLÍNI, 1994, 

P. 107). A proteção e a refuncionalização do patrimônio tornam-se símbolo de 

continuidade entre as tradições e a contemporaneidade. 

Num momento em que as políticas preservacionistas se aliam às ações do 

planejamento urbano e o patrimônio se configura como um poderoso instrumento de 

gestão urbana, a revitalização surge como uma forma de conciliar os interesses de 

proteção do bem cultural à modernização das cidades. Baseadas na valorização de 

elementos urbanos que identifiquem determinados locais e culturas, a revitalização 

assume técnicas de adaptação e valorização de algumas formas originais do patrimônio 

para servir a uma nova função de interesse do sistema econômico contemporâneo. 

Ortiz (1992, p. 136) enfatiza que as intervenções e criações espaciais da 

contemporaneidade procuram reabilitar os traços da história. A presença de elementos 

simbólicos do passado, como ruas, edifícios e monumentos representam, no discurso 

dos defensores da “pós-modernidade” a materialidade do processo histórico. O autor 

salienta que o próprio discurso do movimento dito “pós-moderno” deixa bem claro esta 

intencionalidade: “É de novo possível aprendermos com a tradição e vincularmos nosso 

trabalho à finura e à beleza do passado”. Esse ideal poderia conciliar as formas do 

passado com as necessidades e usos do presente, pois segundo Paolo Portoghese apud 

Ortiz (1992, p. 136) “o reconhecimento da validade parcial e relativa de todos os 

sistemas convencionais, desde que se aceite que pertencemos a uma rede policêntrica 

de experiências, todas merecendo serem ouvidas”.     

Para Choay (2001, p. 211), no entanto, o patrimônio na contemporaneidade sofre 

um tipo de metamorfose de seu valor original para um valor econômico, mediados por 

enormes investimentos públicos e privados que objetivam o consumo e a vasta 

visitação. 

As contradições existentes entre o discurso e a prática devem, portanto, ser 

melhor analisadas de forma a se verificar os resultados e efeitos do discurso da 
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revitalização. A grande questão a ser considerada é se a busca de um efeito integrador 

sócio-espacial se consolida nos projetos e ações revitalizadores implantados ou se 

simplesmente tais ações perpetuam a continuidade da fragmentação e da exclusão 

urbana envolvida, neste caso, apenas por uma nova forma.  

O sucesso dos programas de revitalização de áreas urbanas degradadas tem se 

mostrado de maneira evidente em diversas cidades que procuram se projetar no cenário 

mundial de cidades globais. 

Vários exemplos mundiais e nacionais retratam essa iniciativa, como a cidade de 

Barcelona que, aproveitando os recursos financeiros e parcerias que os Jogos Olímpicos 

de 1992 proporcionaram, requalificou toda a antiga área portuária obsoleta e criou 

novos espaços de lazer, habitação e consumo aproveitando-se do cenário portuário 

tradicional que projetou a cidade durante vários séculos. Apresentando para o mundo 

uma série de ações, consideradas por seus idealizadores como inédita e de vanguarda o 

modelo catalão de requalificação se propagou em diversas cidades européias e 

americanas.  

Várias cidades americanas já haviam adotado o mesmo modelo, como as cidades 

de Baltimore, Boston e Nova York. Baltimore, ao requalificar toda a sua orla marítima, 

introduziu na cidade um novo sentido de desenvolvimento, onde a história, a cultura, os 

eventos seriam os elementos principais do consumo, lazer e turismo da cidade (Harvey, 

2002, pp. 89-95). Boston adotou a mesma estratégia. Nova York, por sua vez, 

requalificou espaços industriais abandonados criando novas formas de habitação – os 

denominados lofts – que criaram um cenário ideal para os novos hábitos consumistas da 

geração yuppie que se instalava na cidade na década de oitenta do século XX. Alguns 

projetos de gentríficação na antiga área portuária da cidade como o Projeto Battery Park 

City foram desenvolvidos, alterando totalmente as funções e a dinâmica sócio-espacial 

desta tradicional área. 

Aparentemente estas iniciativas revitalizadoras adotaram princípios projetuais 

que valorizaram uma nova forma de integração sócio-espacial, mas cabe observar se os 

efeitos foram atingidos ou se apenas reforçaram o apelo consumista e espetacularizante 

de tais espaços. De modo geral, as novas formas incorporadas nesses locais foram 
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agregadas aos valores de consumo local e os excluídos continuaram distantes desse 

processo. 

Essa nova forma de intervenção influenciou cidades de países do terceiro 

mundo, como do Brasil. As cidades de Salvador e São Luís foram pioneiras nesse 

sentido quando revitalizaram bairros de extrema importância histórica e cultural. O 

Centro Histórico de Salvador - Pelourinho, localizado na área central de Salvador, 

consiste num excepcional acervo cultural composto por casario colonial, por igrejas 

barrocas e por monumentos datados do século XVIII. Este importante Centro Histórico 

foi exemplo do desprestígio e desprezo das áreas de relevância histórico-arquitetônica 

nas cidades brasileiras durante as décadas de setenta e oitenta do século XX. 

Impulsionada pelos altos financiamentos nacionais e internacionais, a 

revitalização do Centro Histórico de Salvador - Pelourinho visou a revalorização da 

antiga área residencial através da transformação do bairro em área 

comercial,residencial,cultural e turística, onde o palco para as novas funções foi a antiga 

arquitetura colonial, devidamente restaurada e adaptada para novas e sofisticadas 

funções que compreendem hoje bares, lojas, pousadas, galerias de arte e centros 

culturais. 

Com tais exemplos, observa-se que a revitalização urbana enquanto intervenção 

unificadora e identitária – colocações normalmente observadas nos discursos de vários 

pensadores – revelam situações bastante contraditórias. Inúmeros autores 

contemporâneos apresentam críticas severas acerca da valorização do cenário 

consumistas presente nas áreas requalificadas. Hall (1995, p. 415), ao discutir a 

requalificação de áreas portuárias nos Estados Unidos, salienta que tais práticas 

reproduzem os modelos da espetacular Main Street America da Disneyworld, que 

recepciona os visitantes com um espaço sadio, seguro, antigo e bem conservado, 

remetendo a uma cidade quase que imaginária idealizada. 

Tal análise demonstra que os novos espaços criados na requalificação não 

passam de verdadeiros cenários para uma nova forma de sociabilidade urbana e 

funcionam segundo Arantes (1995, p. 143), como grandes vitrines publicitárias. Tais 

cenários despertariam, segundo a autora, um “espírito cívico”, um “orgulho nacional”, 

mas não necessariamente uma “vida pública integradora, democrática e identitária”. 
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Ortiz reitera tal colocação afirmando que a arquitetura requalificada se descontextualiza 

do seu sentido histórico original, mas assume uma espécie de elemento articulador do 

passado e presente evidenciando símbolos nacionais (1992, p. 142). 

Pode-se perceber que por trás desses novos conjuntos arquitetônicos e 

urbanísticos, apresentados como capazes de recuperar a identidade local, surgem novas 

paisagens com resultados repetitivos e distantes da identidade do lugar, embora a 

justificativa projetual enfatize a reintegração de tais áreas à cidade existente (Sanchez, 

2001, pp. 165-166). 

No Brasil, observa-se uma tendência do planejamento turístico em criar novos 

espaços revitalizados a partir da recuperação de áreas urbanas degradadas e excluir a 

população ali residente. Como exemplo destaca-se o Centro Histórico de Salvador-

Pelourinho na Bahia, como já citado, o bairro de Iracema em Fortaleza, o Centro 

Histórico de Aracajú, Natal, João Pessoa, São Luís e as novas docas de Belém do Pará. 

Tais espaços apresentam uma repetição de formas que integram alta tecnologia à 

arquitetura tradicional, sempre apreciadas pela elite intelectual e econômica e 

freqüentemente despercebida pelas populações marginais que muitas vezes habitavam 

tais locais. 

A arquitetura empregada nas áreas revitalizadas permite aproximar o passado à 

nova tecnologia do futuro, num cenário perfeito para a contemplação e o consumo. A 

presença de elementos revalorizados do passado revela “o fiasco de uma estratégia 

alternativa e mais modesta: deslocamentos mínimos, transformações discretas com 

repercussões de pequeno porte e (...) a escravização tátil do olhar à hiper-realidade 

imagética característica da paisagem metropolitana” (Arantes, 1995, p. 71). 

Essa paisagem idealizada do passado dá um sentido que, conforme salienta 

Luchiari (2000, p. 25), confere a estas formas um grande espetáculo, “onde o tempo é 

alheio à temporalidade local, as estruturas são permeáveis, isoladas por mecanismos 

de segurança e novas tecnologias”.   

Esse fato pode ser justificado mediante a afirmação de Santos (1996, pp. 77-78) 

de que a forma não se constitui simplesmente em algo que se refuncionalize. Segundo o 

autor “as ações novas podem dar-se sobre velhos objetos, mas sua eficácia é assim, 
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limitada” uma vez que as áreas requalificadas, que demandam novas funções, incluem 

seguramente mudanças morfológicas junto “aos novos objetos criados para atender a 

novas funções, assim como velhos objetos que permanecem e mudam de função”.  

Esta reflexão desvenda a intencionalidade e a inserção da revitalização urbana 

nas formas de produção sócio-espacial da cidade contemporânea que, num discurso 

utópico e contraditório de reintegração urbana, cria uma nova modalidade da cidade 

dispersa, apoiada num cenário nostálgico e idealizada do passado.  

Cabe ainda discutir as novas funções atribuídas aos espaços urbanos 

requalificados, de forma a compreender as territorialidades estabelecidas pelos novos 

usos consumistas. Observa-se em tais áreas a formação de novas territorialidades 

baseadas nos princípios do receituário globalizante. A territorialidade urbana, conforme 

salientada por Santos (1993, pp. 108-110), resulta de modelos ideológicos ligados a 

desenvolvimento e modernidade, transformando funções urbanas tradicionais em 

espaços de interesses de grupos hegemônicos horizontais e verticais. 

As cidades contemporâneas, denominadas por Santos como cidades 

corporativas, configuram territorialidades de maneira difusa, onde interesses 

econômicos verticais se contrapõem às reivindicações e formas de organização 

horizontais de modo bastante variado e competitivo. Estas novas territorialidades 

resultam numa proliferação complexa de sistemas de controle político-espacial e de 

referências espaciais locais que refletem a força dos grupos hegemônicos horizontais e 

verticais (HAESBAERST, 2001, p. 136). 

Segundo Carlos (1999; 65), as novas territorialidades das grandes metrópoles – e 

nitidamente constatadas nas áreas revitalizadas – são influenciadas hoje por uma nova 

atividade produtiva de consumo: o turismo e o lazer. O turismo enfatiza a transformação 

da paisagem urbana em mercadoria, cujo principal elemento de apelo ao consumo é a 

redefinição das singularidades espaciais urbanas. 

Essa afirmação é confirmada por Nigro (2001, p. 55), ao enfatizar que o turismo 

promove a valorização do patrimônio na tentativa de conciliar os interesses de mercado 

e as políticas de preservação. Para a autora, no entanto, as conseqüências dessa 
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ambigüidade resultam na reprodutibilidade de um bem distinto que é o patrimônio, e 

fomentam uma imagem estereotipada de lugares e bens culturais. 

Sassen e Roost (2001, p. 66) ponderam essa questão ao afirmar que o turismo 

moderno se concentra numa cena urbana dinâmica que caracteriza as cidades 

contemporâneas. Esse fato implicou, segundo os autores, numa participação 

surpreendente da indústria cultural nos projetos de requalificação urbana. 

Tais raciocínios nos levam a refletir que os espaços turísticos produzem novas 

territorialidades e novos pólos de atração externa e interna de poder em áreas criadas 

para o consumo, apoiadas na pseudo-realidade imagética já ressaltada por Arantes. Esse 

fato é o que justifica ser a atividade turística a função principal das áreas urbanas 

revitalizadas. 

A revitalização urbana valorizada pelo turismo introduz nessas áreas, segundo 

Luchiari (2000, pp. 35-43), cenários significativos do imaginário urbano moderno, 

dotados de “signos, ritos e mitos” que idealizam o espaço urbano utópico que a mídia e 

a propaganda veicula. O deslocamento de tais áreas com o entorno revela a imprudência 

dos urbanistas em expor as fragilidades de uma requalificação isolada e impermeável à 

diversidade social local. 

O turismo potencializa a imagem da pseudo-reintegração da cidade fragmentada, 

da reconstrução da identidade local e da promoção do lazer público através de uma 

paisagem idealizada e estruturada para os objetivos competitivos das cidades 

globalizadas. Os cenários revitalizados das cidades se reproduzem e se padronizam na 

mesma velocidade que as redes de fast-foods ou painéis publicitários que invadem o 

espaço urbano, e ainda se revelam como o cartão postal de uma cidade que respeita sua 

identidade.  

A reprodução de espaços revitalizados para o turismo acaba por resultar num 

efeito contrário ao seu propósito, ou seja, ao invés de reforçar a identidade local e 

valorizar a cultura cria mais um espaço turístico monótono onde o consumo banaliza o 

diferencial e apressa o abandono de tais áreas pelo próprio turista. Cafés, restaurantes, 

centros de compra, centros culturais adaptados numa arquitetura antiga “modernizada” 

são freqüentemente observados em tais locais. Ainda, os espetáculos culturais 
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tradicionais são formatados para atender ao novo público turístico, limitando a 

população local a meros figurantes e personagens curiosos que circulam pelo local em 

busca de dinheiro. 

Dessa forma, o risco de impor aos espaços urbanos requalificados o estigma de 

espaços-modelos mitificados pelo turismo pode resultar em conflitos sociais que 

reforçam as diferenças e as intencionalidades dos grupos dominantes. Moura (2001, pp. 

214-215) afirma que as representações que se impõem nas disputas sócio-espaciais não 

absorvem a complexidade da diversidade social e se constroem mediante 

intencionalidades que se sobressaem perante a heterogeneidade de agentes e segmentos, 

obscurecendo interesses que não os próprios. Percebemos que esses locais induzem ao 

desejo de criação de modelos que reproduzem simbolicamente e parcialmente as 

relações da sociedade – característica dos espaços revitalizados – mas na realidade 

acabam produzindo uma realidade virtual que se apresenta como verdadeira. 

Em contrapartida, as fragilidades e os riscos expostos pelos projetos de 

requalificação urbana não tardarão a aflorar o esgotamento da eficácia do discurso e da 

aceitação da imagem (Moura, 2001, pp. 233) e, nesse caso, mostrarão evidentemente 

que as novas formas espaciais idealizadas, aliadas à complexidade das forças e 

interesses sociais, tendem a desconstruir o mito.  

Tais questões incitam a uma reflexão mais profunda e minuciosa sobre o 

conceito e a apropriação dos espaços revitalizados. O entendimento das novas 

territorialidades, da imagem paisagística idealizada e das reais relações sociais 

existentes em tais áreas, contribui para as discussões que evidenciam o distanciamento 

desses locais de uma nova ordem urbano-espacial contemporânea. 

Esta reflexão poderá ainda auxiliar a elaboração das bases que norteiam o 

planejamento urbano e turístico, uma vez que a tendência em imitar modelos de 

consumo e de desenvolvimento urbano pode não ser adequada a determinadas 

realidades sócio-econômicas (Luchiari, 2000, pp. 35-43). Desta forma, cabe a esta 

pesquisa apresentar as principais intervenções realizadas no Centro Histórico de 

Salvador – Pelourinho que utilizou a revitalização como elemento de promoção e 

valorização de seus espaços. 
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2.1 INTRODUÇAO 

 

O Centro Histórico de Salvador é um dos eixos mais reveladores do acervo 

arquitetônico, da diversidade cultural brasileira, mas também da História social do país. 

Fundada por Tomé de Souza no século XVI, a primeira capital do Brasil 

apresenta uma estrutura urbana característica da urbanização portuguesa, ou seja, um 

modelo urbano de base militar composto de cidade baixa e cidade alta.  

A região do Pelourinho atingiu seu apogeu a partir do século XVII, e o seu 

processo de esvaziamento no início do meio do século XIX com o desenvolvimento da 

cidade com alto adensamento urbano e concentração de edifícios de valor significativo 

para as elites, como igrejas, conventos, palacetes e arquitetura residencial diferenciada. 

Esse fato representa, segundo Miranda e Santos (2002, p. 12) um momento em que a  

história de Salvador sente os efeitos da descoberta do ouro em Minas Gerais e do 

desenvolvimento da cana de açúcar produzida no Recôncavo baiano. 

Toda a região do Pelourinho era no século XVIII acessível, segundo a autora, 

principalmente aos membros da alta sociedade baiana, composta de políticos, 

autoridades eclesiásticas, senhores de engenho e comerciantes de destaque. Cardoso 

apresenta outra visão, (2000, p.25) ao salientar que, apesar da rígida divisão social que 

caracterizava a sociedade baiana nesse período, ricos e pobres ocupavam as mesmas 

áreas da cidade, não havendo nítida segregação sócio-espacial. Segundo ele, a 

segregação se dava no interior dos edifícios, por meio da ocupação diferenciada em 

diferentes andares do edifício. 

A evolução do comércio em toda a região do Centro Histórico de Salvador no 

século XVIII levou os políticos da cidade a criar uma espécie de zoneamento urbano 

baseado nos tipos de estabelecimentos comerciais, de forma a organizar as atividades e 

não criar problemas com áreas residenciais ou comerciais que apresentassem interesses 

conflitantes (CARDOSO, 2000, p.26). Dessa forma, algumas ruas da cidade eram 

estritamente ocupadas por atividades comerciais importantes, como ferreiros, funileiros, 

sapateiros, tanoeiros e que, posteriormente, caracterizavam algumas porções da terra. 
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O largo do Pelourinho – epicentro das intervenções de revitalização urbana no 

Centro Histórico de Salvador – ficou conhecido por abrigar o famoso espaço de castigo 

aos escravos e criminosos, e consistia num espaço obrigatório em qualquer cidade 

colonial (MIRANDA e SANTOS, 2002, p.43). Antes de ocupar definitivamente essa 

praça triangular em meio a um terreno declivoso no início do século XIX, interesses 

políticos e religiosos locais fizeram o Pelourinho ocupar outras áreas da cidade, até se 

fixar no largo que o consagrou. Em 1835, entretanto, através de decreto oficial, o cruel 

instrumento de castigo foi definitivamente extinto, permanecendo somente o nome que 

o identificou, e mais recentemente, todo o conjunto urbano que o circunda (IPAC, 1995, 

p.17). 

A partir do final do século XIX, algumas mudanças na dinâmica sócio-espacial 

da cidade de Salvador acarretaram no sucessivo esvaziamento da área pelas elites e 

comércio, e conseqüente  degradação de todo o conjunto. 

Segundo o IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (1995, 

p. 17), as dificuldades de expansão do Centro devido às próprias condições do relevo, 

redirecionaram o crescimento da cidade e criaram um novo eixo de expansão urbana. 

Da mesma forma, novos padrões urbanísticos e de modernização urbana influenciaram 

as elites baianas, como o sanitarismo, as cidades-jardim e o desenvolvimento dos 

transportes urbanos; assim novos bairros foram criados mais distantes do centro 

tradicional. 

Segundo Cardoso (2000, p. 31), a cidade expandiu-se em direção à periferia e 

rompeu a antiga estrutura sócio-espacial de união entre espaços de moradia e trabalho, 

criando áreas estritamente residenciais e áreas comerciais especializadas. A abolição da 

escravatura e a proclamação da República também influíram na redefinição da estrutura 

urbana da cidade (IPAC, 1995, p.17), uma vez que a crise político-econômica que 

marcou o período em que ambos os acontecimentos estão inseridos, provocou a venda 

ou o aluguel dos imóveis no Centro Histórico para comerciantes e moradores de menor 

poder aquisitivo, iniciando uma profunda transformação da área. 

Para Azevedo (1984, p. 225), o esvaziamento residencial da área central de 

Salvador vai propiciar intensa especialização terciária, transformando antigas 

residências em lojas ou escritórios e ainda, a transformação de antigos sobrados 
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residenciais em cortiços. Inicia-se, assim, o processo de degradação do Centro Histórico 

de Salvador. 

Esse quadro de transformação se intensifica nas primeiras décadas do século 

XX, com a expansão e descentralização da cidade, através da estratégia de 

desenvolvimento industrial e portuário. Novas centralidades são criadas, gerando novas 

áreas residenciais, centros comerciais e núcleos político-administrativos. 

Gomes e Fernandes (1995, PP. 49-50) salientam que o quadro de degradação 

sócio-espacial observado no Pelourinho e em todo Centro Histórico vai se intensificar 

com a crise econômica do estado entre as décadas de vinte e quarenta do século XX, e 

atingir seu apogeu nas décadas de cinqüenta e sessenta com o redirecionamento do 

crescimento econômico estadual estimulado pela criação do Centro Industrial de Aratu 

e, posteriormente, do Pólo Petroquímico de Camaçari. 

Esse novo redirecionamento econômico possibilitou enormes transformações 

urbanas na capital, como aberturas de vias expressas em fundos de vale e a criação de 

um centro político-administrativo do estado em áreas distantes do centro tradicional, 

possibilitando a formação de uma nova e forte centralidade urbana associada às elites – 

a região do Iguatemi.  

Segundo Brandão (1995, p.96), vários órgãos públicos foram transferidos do 

Centro para o novo centro administrativo do estado e a deliberada estratégia de 

favorecimento de empreendimentos distantes do Centro Histórico levou a total 

fragmentação da malha urbana da cidade, gerando novos centros de negócios, áreas e 

condomínios de alto padrão em áreas distantes do Centro e conjuntos habitacionais nas 

periferias da cidade.  

A perda do dinamismo econômico e a degradação do Centro Histórico de 

Salvador será percebida mais fortemente pela sociedade a partir da década de sessenta 

do século XX, quando o país começa a redefinir uma política de preservação do 

patrimônio histórico e a atividade turística aparece como uma excelente oportunidade de 

desenvolver e reverter o quadro deplorável que a região  apresenta: edifícios em ruínas, 

proliferação de cortiços e prostíbulos e violência urbana  disseminada na região. 
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Parte do Centro Antigo de Salvador já tinha sido tombada pelo SPHAN, em 

1958, e as práticas de preservação decorrentes desse processo se restringiam segundo 

Chagas (2002, p.106), às normas e aos critérios estabelecidos pela direção nacional que 

orientava projetos de restauro em edifícios isolados e de alta relevância histórico-

cultural, não se preocupando com sua inserção no entorno – prática que se estende, 

segundo o autor, até a década de oitenta. 

Entretanto, na segunda metade da década de sessenta esteve no Brasil técnico da 

UNESCO, Michel Parent, que emitiu um relatório abordando a importância do Centro 

Histórico de Salvador. Isso motivou a criação, em 1967, de um órgão do Estado 

denominado Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (FPAC) – atual 

IPAC – para atuar em toda a região do Centro Histórico (AZEVEDO, 1984, p.228). 

As ações de tal Fundação, segundo este autor, se limitaram a pontuais 

restaurações em edifícios relevantes, ou em algumas áreas de grande circulação 

turística, como a área do largo do Pelourinho. Os escassos recursos financeiros 

impossibilitaram grandes intervenções na área e dependiam, na maioria das vezes, de 

programas federais como o Programa das Cidades Históricas do Nordeste. Gomes e 

Fernandes (1995, p.52) salientam que, a partir da década de setenta, foram realizadas 

aproximadamente 20 projetos estaduais e municipais e todos demonstraram uma forte 

preocupação com o desenvolvimento turístico na região. 

Os projetos realizados almejavam tornar toda a área do Centro Histórico 

novamente dinâmica e o uso turístico seria o mais indicado, na medida em que poderia 

se beneficiar da potencialidade cultural da área.    

 

2.2. Políticas Públicas para a Recuperação do Centro Histórico de Salvador 

 

Dentre tais iniciativas, destaca-se a elaboração do Plano Diretor do Pelourinho, 

iniciada em 1977 pela FPAC em parceria com a OCEPLAN – Órgão Central de 

Planejamento do Município de Salvador – e o CONDER – Companhia de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador, órgão estadual de planejamento 

urbano da região metropolitana. Os objetivos do Plano visavam estabelecer medidas 
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para orientar as intervenções do Poder Público na recuperação do Centro Histórico, 

através de normas de uso do solo, medidas de ampliação de equipamentos e serviços 

urbanos, melhoria das condições sócio-econômicas locais e dinamização das atividades 

de turismo e lazer (BOMFIM, 1994, pp. 56-61). Segundo o autor, este Plano continha 

ainda programas setoriais que visavam a melhoria das condições de habitação, além de 

projetos sociais ligados a saúde, educação e qualificação profissional. O Plano Diretor 

do Pelourinho não chegou sequer a ser concluído e foi abandonado totalmente em 1979. 

Devido ao fracasso do Plano Diretor do Pelourinho, a prefeitura resolve criar em 

1981 o chamado Projeto CAMI, ou seja, Centro Administrativo Municipal Integrado 

que consistia em concentrar toda a sede da administração municipal em edifícios 

restaurados do Centro Histórico. Para a prefeitura, tal iniciativa motivaria a dinamização 

da área e sua conseqüente recuperação (BOMFIM, 1994, pp. 62-63), uma vez que 

reuniria importantes órgãos públicos de serviços e planejamento numa mesma área, 

reforçando sua centralidade. 

O autor ressalta que tal intenção foi descartada pelo Governo do Estado, 

demonstrando a dificuldade de parcerias e intenções mútuas nas relações políticas 

estaduais. Frente às dificuldades financeiras que envolviam o processo de implantação 

do Projeto, este também foi totalmente abandonado se limitando à implantação de um 

órgão municipal no Centro Histórico – o Arquivo Público Municipal. 

Os sucessivos fracassos na tentativa de reverter o quadro alarmante em que se 

encontrava o Centro Histórico de Salvador e as fortes pressões e críticas da sociedade 

baiana levaram a então FPAC a atuar com um enfoque mais social no Centro Histórico, 

iniciando paulatinamente a implantação de creches, escolas, centros de saúde e outros 

serviços assistenciais. Mas o problema habitacional e social, além da degradação física 

dos edifícios, persistia em toda a região e mereceria segundo, Azevedo (1984, p.233), 

uma discussão mais abrangente sobre o processo de descentralização de toda a capital 

baiana e o papel do Centro Histórico nessa dinâmica. 

Entretanto, foi realizado na década de oitenta um programa habitacional, em 

parceria com o então BNH – Banco Nacional de Habitação – para o Centro Histórico de 

Salvador (AZEVEDO, 1984, pp. 230-231), que possibilitava o financiamento de 

reconstruções em ruínas ou obras em terrenos baldios para fins residenciais. Esse 



48 

 

financiamento exigia a regularização dos moradores de toda a região central de Salvador 

e a garantia de pagamento das parcelas de financiamento através de comprovação de 

renda mínima. Face às condições de vida e trabalho precários dos moradores locais, o 

projeto não foi levado a diante. 

O quadro de desgaste e destruição física das edificações preocupava a sociedade 

e pressionava as autoridades baianas a tomar alguma decisão. A necessidade de uma 

intervenção visando à reabilitação e a proteção do patrimônio vai ser reforçada com o 

reconhecimento do Centro Histórico de Salvador como Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO, em 03 de dezembro de 1985. 

Tal declaração passou a impor observância de uma série de normas de uso do 

solo e padrões de intervenções arquitetônicas, estabelecidas entre UNESCO, SPHAN 

(atual IPHAN), IPAC e Prefeitura Municipal de Salvador. Dentre as medidas 

estabelecidas destacam-se a proibição de novas vias públicas na área, a impossibilidade 

de novas construções que alterem a paisagem urbana consolidada pelo Centro Histórico, 

a utilização de Código de Obras específico para a área e a aprovação/fiscalização de 

intervenções físicas na área mediante novo órgão criado para esse fim (BOMFIM, 1994, 

pp.64-65). 

As eleições diretas para prefeito nesse mesmo ano incentivaram promessas de 

projetos específicos para o Centro Histórico, aproximando os órgãos municipais do 

desenvolvimento local (BOMFIM, 1994, p.76). Nesse sentido e de forma inédita, a nova 

Prefeitura de Salvador convida em 1986 a renomada arquiteta e urbanista italiana, 

radicada no Brasil, Lina Bo Bardi, a realizar uma intervenção global no Centro 

Histórico de Salvador.  

Ao analisar as condições das edificações e de todo o conjunto sócio-espacial que 

compunha o Centro Histórico de Salvador, Lina Bo Bardi identificou uma tendência de 

apropriação turística e cultural que iria inevitavelmente expulsar a população local de 

suas residências. Essa tendência incomodou sensivelmente a arquiteta, que firmou sua 

posição em realizar um projeto que inserisse a população local e que promovesse 

melhores condições de habitação (CHAGAS, 2002, p. 210). 
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As propostas de Bo Bardi, segundo Chagas (2002, p.210), consistiram em uma 

crítica à forma tradicional do SPHAN de trabalhar com o patrimônio cultural e ao 

assistencialismo praticado pelo já Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 

– IPAC. Às inúmeras ações de se transformar o Centro Histórico numa área 

estritamente turística também eram alvo de crítica da arquiteta. 

A proposta de Lina Bo Bardi se restringiu inicialmente a um projeto piloto 

circunscrito à ladeira da Misericórdia, área de transição entre a cidade baixa e cidade 

alta, e foi denominado de PPLM – Projeto Piloto da Ladeira da Memória. Esse projeto 

se aproveitou de alguns edifícios abandonados e desapropriados pela prefeitura, bem 

como de alguns terrenos vazios localizados no entorno. A proposta se baseou na 

manutenção dos volumes, cores, formas da arquitetura presente e na inserção de novos 

materiais de construção pré-fabricados para dinamizar o processo construtivo. A base do 

projeto seria a criação de unidades habitacionais para as populações residentes no 

Centro Histórico, atendendo suas necessidades específicas, em função do número médio 

de membros da família e os hábitos cotidianos. 

O elemento inovador da proposta de Lina Bo Bardi está, para Chagas (2002, p. 

212), no desenvolvimento de um “sistema de componentes pré-fabricados para a 

realização de restauro „em massa‟ do conjunto de quarteirões deteriorados do Centro 

Histórico de Salvador” e, para isso, a arquiteta realizou um levantamento detalhado em 

toda a área do centro, reunindo detalhes técnicos necessários para um projeto mais 

amplo. 

No entanto, a inexistência de um estudo de viabilidade econômica que 

acompanhasse o desenvolvimento e implantação do PPLM, e a própria falta de apoio 

demonstrada pela Prefeitura, fez com que o Projeto e todo o Plano subseqüente fosse 

abandonado. Para Chagas (2002, p.215), o projeto de Lina Bo Bardi não demonstrou de 

forma eficaz a repercussão social, econômica e urbana das ações propostas numa escala 

mais ampla. 

Nesse sentido, as decisões técnicas aplicadas no projeto piloto não foram 

suficientes para convencer os técnicos e especialistas locais em restauro e conservação 

na solução dos problemas de todo o Centro Histórico e de toda a diversidade tipológica 

e arquitetônica que o conjunto apresenta (CHAGAS, 2002, pp.215-216). 
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A proposta de Lina Bo Bardi, de preservar a arquitetura e conservar os 

moradores locais não foi viabilizada pela prefeitura, pois dependia ainda de uma 

continuidade da administração local e apoio dos órgãos estadual e federal e de amplos 

recursos. Mais uma proposta para o Centro Histórico de Salvador tinha sido elaborada e 

não realizada. Nesse sentido, a pluralidade cultural era mantida. Mas, a questão social 

era esquecida e já apresentava sinais de problemas futuros. 

 

2.3. Organizações Sócio-Culturais, Problemas e o Futuro do Centro Histórico de 

Salvador  

Cabe notar que o quadro de miséria e degradação ambiental que o Centro 

Histórico de Salvador apresentava na década de oitenta do século XX, se superpunha a 

uma nova forma de organização sócio-espacial: a presença massiva de grupos culturais 

negros. Gomes e Fernandes (1965, PP. 53-54) ressaltam que a crescente degradação 

ambiental da região foi acompanhada por uma intensa manifestação cultural e religiosa 

reafirmando o “Pelourinho como uma espécie de território central numa rede de 

territórios negros nessa cidade tão negra que é Salvador”. 

Dantas (1997, p. 151) ressalta que as organizações afro-baianas presentes no 

Pelourinho se inseriram fortemente na sociedade e na economia local, através da 

expressão de uma identidade cultural baseada na origem étnica negra e na sua imagem 

associada ao Centro Histórico. Tal expressão levou, segundo o autor, a novas formas de 

gestão que as transformaram de grupos culturais locais a produtos valorizados da 

indústria cultural. Dentre esses grupos culturais ressaltam-se os blocos carnavalescos, 

hoje internacionalmente conhecidos e associados ao Pelourinho e Bahia, como o grupo 

Olodum e os Filhos de Gandhi. 

Apoiados em fortes estratégias governamentais seguidas de intensas veiculações 

na mídia, os blocos afros do carnaval baiano tornaram-se parte fundamental do produto 

turístico e cultural Bahia, atraindo para si recursos financeiros consideráveis 

provenientes de shows, discos, camisetas e fantasias de carnaval. 

Criado em 1979, o grupo Olodum se formou a partir de uma estreita relação com 

a comunidade e nos valores da cultura negra. Iniciado como simples bloco de carnaval, 
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o grupo se projetou posteriormente como grupo cultural, atuando mais diretamente com 

a população marginalizada do Pelourinho (DANTAS, 1997, p. 156). Sua forma de 

evolução e organização é marcada, segundo o autor, por valores ideológicos e objetivos 

ambíguos tais como, órgão não-lucrativo e lucrativo, organização informal e formal, 

instituição social e mercadológica e formação apartidária, mas politizada. 

Fischer et AL. (1993, PP. 264-265) ressaltam que esta forma de organização 

pode ser encarada como um fenômeno cultural resultante de um processo longo de 

experiências positivas e negativas que o grupo foi acumulando na sua trajetória e que 

constituiu num mecanismo de adaptação e inserção na dinâmica sócio-econômica da 

cidade. A evolução do grupo Olodum, segundo a autora, se configura na imagem de 

uma organização solidária, pluralista e democrática que alia arte a negócio. 

Enquanto grupo cultural, a nova organização firmou sua presença no Pelourinho 

através da apropriação de um edifício restaurado pelos próprios recursos do Grupo, o 

que possibilitou um redimensionamento de sua estrutura física, administrativa e 

funcional. Comparado a uma “holding”, composta de empresas e entidades sem fins 

lucrativos, Dantas (1997, PP. 156-157) aponta que o Grupo Cultural Olodum é 

composto de dois órgãos principais: a Fundação Olodum e o Bloco Olodum. 

A Fundação Olodum – entidade sem fins lucrativos – é responsável por ações e 

projetos sociais no Pelourinho voltados à comunidade carente que reside na área. Dentre 

projetos ressalta-se, o Projeto Rufar dos Tambores, a Escola Criativa do Olodum e o 

Bando de Teatro Olodum. 

Para Fischer et AL. (1993, p.269), o Grupo Cultural Olodum é uma ONG de 

organização complexa, que se fragmentou em outras estruturas empresariais e utiliza a 

cultura como bem de capital que gera mais acúmulo de capitais. Este capital acumulado 

é em parte direcionado para investimentos futuros, mas também utilizado na reprodução 

cultural da comunidade e na distribuição de renda local. Para a autora o sucesso do 

Grupo Cultural Olodum está calçado na autonomia cultural alcançada pela Organização 

e está alicerçado essencialmente nas suas raízes afro-brasileiras e na sua imagem 

associada ao Centro Histórico de Salvador. 
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Em contrapartida, o surgimento e a presença de blocos de carnaval como  Filhos 

de Gandhy está associado à politização da questão étnica na Bahia. Segundo Morales 

apud Fischer ET AL. (1993, p. 260), tais blocos apresentam a sociedade negra como 

base de formação do bloco e enfatizam o sentido de “pertencimento” e de memória 

coletiva através da construção de um território simbólico e físico de participação 

comunitária, tendo o Pelourinho como seu espaço símbolo. 

Seu vínculo com os antepassados históricos africanos, serviu como referência na 

construção de uma identidade negra em busca da afirmação e da difusão de seus valores 

culturais e na luta contra a discriminação racial e social presente na cidade. Sua 

presença em um espaço nitidamente marcado pela exclusão social reforçaria seus 

objetivos e ideais. 

Composta predominantemente por negros, este bloco também se apresenta 

intimamente ligado à estrutura hierárquica e aos preceitos religiosos pregados no 

candomblé para garantir “a unidade ideológica fundamental na trajetória do bloco” 

(DANTAS, 1997, p. 155). 

A compreensão das formas de organização e das atividades exercidas pelos 

grupos afro-brasileiros existentes no Centro Histórico de Salvador é fundamental para a 

análise de seu processo de recuperação, uma vez que a presença simbólica e econômica 

desses grupos culturais também influenciará as ações de revitalização da área anos mais 

tarde, transformando a tradição cultural negra num produto cultural e turístico de grande 

circulação no mercado nacional e com ampla veiculação na mídia brasileira. 

A década de oitenta do século XX também é marcada pela realização de eventos, 

com visitas de intelectuais interessados na discussão sobre a situação degradante em que 

o Centro Histórico de Salvador se encontra e sobre o futuro do patrimônio cultural 

brasileiro. Em 1986 é promovido em Salvador um seminário, cujo tema central tratava 

da recuperação e revitalização de centros históricos. O resultado principal desse evento 

foi a formação de uma comissão paritária formada por órgãos públicos, instituições 

locais e membros representativos da sociedade, que teriam a responsabilidade de 

participar ativamente no processo de recuperação do Centro Histórico. Novamente, as 

relações políticas locais neutralizaram o poder de participação da comissão, 



53 

 

centralizando a responsabilidade de atuação na área aos órgãos governamentais 

competentes (MAGNAVITA apud BOMFIM, 1994, PP. 70-71). 

A Universidade Federal da Bahia também promoveu, em 1988, um curso de 

especialização voltado à conservação e à restauração de monumentos e sítios históricos, 

que contou com a participação de intelectuais brasileiros e estrangeiros com larga 

experiência nos assunto. Um dos destaques desse curso foi o arquiteto Victor Pimentel, 

que concedeu uma entrevista à revista científica da Universidade acerca dos problemas 

e do futuro dos sítios históricos no mundo. 

O texto resultante dessa entrevista demonstra claramente a preocupação 

urbanista em considerar os aspectos sociais e econômicos existentes nos Centros 

Históricos como elementos norteadores dos processos de recuperação do patrimônio 

cultural. Ele ressalta a importância da participação comunitária não como um mero 

agente de consulta, mas sim como um protagonista no processo de decisão. Salienta 

que, o Poder Público deve se concentrar no envolvimento da população na recuperação 

do patrimônio e na dinamização dessas áreas e não criar planos e metas estáticas 

baseadas em indicadores econômicos (PIMENTEL, 1988, PP.145-157). 

Em 1994, o geógrafo e professor Milton Santos foi convidado a proferir uma 

conferência em seminário promovido pela referida Universidade sobre centro e 

centralidade nas cidades contemporâneas, tendo Salvador como foco principal de 

análise. Santos abre a conferência salientando a separação distinta entre a forma e a 

função existente no Centro Histórico de Salvador e questiona se a discussão sobre a 

recuperação da área se apóia sobre a paisagem ou considera o espaço como objeto de 

preocupação e de pesquisas. Ressalta, que qualquer programa que enfoque única e 

exclusivamente a paisagem, possui caráter fracionado e fragmentado e que a totalidade 

exigida numa análise espacial da área deve ser considerada (SANTOS, 1995, pp.12-13). 

A partir dessa análise, ele inicia uma longa discussão sobre a centralidade 

exercida pelo Centro Histórico ao longo de sua história, e enfatiza as mudanças 

funcionais ocorridas nesse processo. Salienta que, o turismo aparece como um fator 

importante na nova centralidade exercida pelo Centro Histórico em relação à metrópole, 

porque  
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Ao lado do habitante que têm uma lógica de consumo do Centro ligada ao seu poder aquisitivo a 

à sua capacidade de mobilização, vêm os turistas, que são os homens de lugar nenhum, dispostos 

a estar em toda parte e que começam a repovoar, a recolonizar, a refuncionalizar e a revalorizar, 

com a sua presença e o seu discurso, o velho Centro. (SANTOS, 1995, p.16).  

As mudanças de centralidade, para este autor, são fundamentais para o 

aprofundamento do debate sobre o Pelourinho e, neste caso, sua reflexão se apóia em 

três questões. A primeira questão diz respeito aos sistemas técnicos, unindo o tempo e 

estrutura formal da cidade. A segunda questão se apóia na importância de novas 

modalidades de consumo e conforto que alteraram a relação da sociedade com as 

antigas formas de residências, e a terceira diz respeito às novas funções urbanas 

surgidas na cidade a partir da evolução das relações sociais metropolitanas (SANTOS, 

1995, pp. 18-21). 

Santos considera a complexidade que envolve o Centro Histórico e enfatiza a 

existência de diversos meios sócio-técnicos nessa importante área. Desse modo, a 

análise de centralidade pode ser realizada, segundo Santos (1995, p.23), através de um 

enfoque fenomenológico ou existencial “que permita trabalhar o cotidiano nas 

disciplinas territoriais e temas como o simbólico ou temática do valor”.  

Para enfatizar a nova centralidade formada no antigo Centro Histórico a partir 

dessa reflexão, Santos ressalta a importância da cultura de massa versus cultura popular  

que diferencia formas de apropriação tão distintas na cidade. Atribui ao centro antigo a 

presença da cultura popular dando sentido às velhas formas, e aos novos centros uma 

cultura de massa instaurada. Para o autor, o turismo representa um traço de união entre 

esses dois movimentos pois as formas evidenciadas de “despaisamento” associadas à 

atividade são rapidamente apropriadas pela indústria cultural. Santos (idem, pp. 27-28) 

salienta que “vestindo-se das roupas do popular ela [a indústria cultural] é uma 

manifestação da cultura de massa”. 

O autor encerra a discussão ressaltando que o Pelourinho possui uma cultura e 

organizações populares que têm força de reverter a tendência de massificação pelo 

turismo – denominada pelo autor como “luta do lugar contra o mundo” – e que somente 

através da discussão e análise do espaço do Centro Histórico poderemos propor novas 

formas, manter as velhas e permitir novas funções para a área.  
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(...) o Pelourinho, símbolo de uma área mais vasta, se transforma numa verdadeira ágora da 

cidade do Salvador, onde as classes pobres finalmente têm voz. Por enquanto são cânticos, 

amanhã podem ser os brados, os discursos políticos, a começar pelo discurso da cidade que nós 

devemos elaborar (...). (SANTOS in GOMES, 1995, p. 29) 

Analisando o processo de evolução sócio-espacial do Centro Histórico de 

Salvador, observa-se um contexto comum ás grandes cidades contemporâneas, ou seja, 

descentralização, fragmentação urbana e degradação de áreas de grande importância 

histórica. O que se pode notar é que as ações protecionistas adotadas para a área, sempre 

foram da iniciativa pública e demonstram  intencionalidade de reverter o processo de 

degradação ambiental da área, criando uma nova centralidade, agora baseada na 

atividade turística e cultural. 

Mas, cabe ressaltar também a apropriação de faixas da área por grupos sociais 

representativos da cidade. No entanto, essa apropriação torna-se um instrumento para 

fortalecer a imagem e a vocação mercadológica do Centro Histórico. A dificuldade  de 

participação comunitária e a força das relações políticas da cidade favorecem processos 

cada vez mais arbitrários associados à relações econômicas verticais. 

Assim, temos um conjunto de fatores - Patrimônio significativo para o Brasil e o 

mundo, forças culturais atuando de forma evidente, degradação ambiental e pressões 

sociais - para o governo local compor o Programa de Recuperação do Centro Histórico 

de Salvador ainda hoje em processo de implantação e objeto do próximo capítulo.  
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3.1 INTRODUCÁO 

O processo de revitalização urbana do Centro Histórico de Salvador teve início 

em 1991, através de ações estratégicas lideradas pelo então Governador do Estado da 

Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Entretanto, desde a década de 1960 ele já buscava 

alternativas para a recuperação da área, quando era prefeito da cidade de Salvador. Todo 

o programa originado nesse processo foi desenvolvido e gerido pelo órgão responsável 

pelo patrimônio do Estado, o IPAC, que realizou um Termo de Referência que 

orientaria a operacionalização das propostas. 

Esse Termo de Referência apresentou, basicamente, a estratégia de revitalização 

da área, bem como a metodologia de intervenção a ser adotada. Segundo documento do 

IPAC (1995, p.18), os objetivos apresentados no Termo de Referência, contemplavam 

ações que visavam a recuperação e a restauração física do Centro Histórico, além de 

redefinir sua função e criar condições de desenvolvimento sócio-econômico que 

garantiria a manutenção dos bens e dos valores culturais presentes. 

Para atender a esses objetivos, o programa de revitalização da área adotaria 

como unidades de intervenção os quarteirões que, dotados de infra-estrutura e melhores 

condições ambientais, formariam segundo o órgão, unidades de vizinhança nas suas 

áreas internas. O Termo de Referência salientava ainda que todas as intervenções a 

serem realizadas deveriam atuar em três níveis distintos e ao mesmo tempo interligados:  

 organização físico-territorial (que compreenderia as ações de restauro e 

infraestrutura urbana associadas às necessidades das cidades contemporâneas); 

 desenvolvimento sócio-econômico (que envolveria as ações de indenização e 

transferência da população local);  

 ação jurídico-intitucional (que estabeleria os limites de competências legais entre 

as instituições envolvidas no processo e a legislação vigente) (IPAC, 1995, 

p.18).  

Para Miranda & Santos (2002, p. 48) esse projeto se configurou como um novo 

conceito de trabalho em áreas dotadas de patrimônio histórico, uma vez que considerou 

o quarteirão como unidade de intervenção e não imóveis isolados, além de estabelecer 
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padrões específicos de intervenção a partir de detalhado diagnóstico das condições 

físicas dos imóveis, configuração e localização dos quarteirões. 

Segundo as autoras, tal iniciativa contribuiria a médio e longo prazo para a 

preservação do ambiente e do patrimônio e ainda promoveria desenvolvimento 

econômico através do turismo, que por sua dinâmica própria, aumentaria os 

investimentos na área, geraria empregos diretos e indiretos e auxiliaria na melhor 

distribuição de renda e minimização das desigualdades sociais locais. 

Sant‟Anna (2003, p. 46) salienta, no entanto, que as razões reais do processo de 

revitalização estão associadas ao contexto político da época e faziam parte de estratégias 

de marketing da administração do Estado na construção de uma imagem do governo, 

alicerçada na valorização da identidade cultural e das tradições da Bahia. Segundo a 

autora, o programa desenvolvido também contemplava uma ação estratégica de 

desenvolvimento e retomada de crescimento do turismo no Estado, e a cidade de 

Salvador necessitava de renovação e da criação de novos produtos turísticos capazes de 

agregar valor ao “produto Bahia, elevando sua competitividade no contexto nacional e 

internacional” (SANT‟ANNA, 2003, p.46). 

Lembramos que, devido às condições sócio-espaciais de toda a área antes da 

intervenção, qualquer ação revitalizadora produziria grandes impactos ambientais na 

área, com forte incidência  na população local. Desta forma, o programa se baseou em 

um levantamento sócio-econômico realizado no final da década de sessenta do séc. XX 

que caracterizava o perfil dos moradores da área do Pelourinho (IPAC, 1997, p.09; 

IPAC, 1995, p. 17; SANT‟ANNA, 2003, p. 46; MIRANDA & SANTOS, 2002, p. 48). 

Este levantamento foi realizado pelo antropólogo Vivaldo da Costa Lima e 

consistiu em pesquisa de campo com visita aos moradores de toda área do Centro 

Histórico tomada pelo IPHAN. Adotou-se o sistema de entrevistas guiadas, através de 

fichas pré-estabelecidas. Foram elaborados dois modelos de fichas – uma ficha 

individual e uma ficha coletiva que seriam aplicadas por uma equipe treinada em toda a 

área delimitada pelo levantamento (IPAC, 1997, pp.31-36). 

Após os cinco meses de aplicação das fichas, foram elaboradas e interpretadas 

várias tabelas relativas ao perfil dos moradores e dos tipos de moradias existentes, 
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envolvendo, entre outros, os seguintes itens principais: sexo, renda, valor de aluguel 

pago, tipo de imóvel ocupado, ocupação profissional do morador, faixa etária, 

preferência por morar no bairro, local de origem do entrevistado, condições físicas dos 

imóveis, aceitabilidade de financiamento habitacional, número de cômodos ocupados, 

número de pessoas por cômodos ocupados, abastecimento de água e destino de dejetos, 

instalações coletivas e individuais. (IPAC, 1997, pp. 45-75). 

O resultado da pesquisa apontou diversos problemas sociais e estruturais 

característicos de áreas urbanas degradadas e ausentes de programas sociais. Segundo 

esse resultado, a população local encontrava-se, na sua maioria, em níveis sociais 

abaixo dos aceitáveis em relação a renda e a condições de moradia. Apresentavam ainda 

problemas sérios como desemprego, ocupação informal e prostituição feminina 

extremamente significativa. O sistema de moradia consistia predominantemente em 

cortiços com alta densidade populacional e ausência de saneamento e estrutura 

habitacional. 

Como análise conclusiva, o antropólogo, Vivaldo Costa Lima responsável pelo 

levantamento salientou que o estudo realizado procurou caracterizar a realidade do local 

sem projetar a situação para uma realidade sócio-econômica mais ampla e ainda não 

pretendeu sugerir diretrizes que pudessem nortear planos e projetos futuros. Salienta, de 

forma enfática, que embora população marginal atingisse numero considerável, não 

representava a totalidade da área onde  

(...) a realidade do que se chamou de „quarteirão maldito‟, „bairro de marginais‟ e outras imagens 

semelhantes, cada dia mais se opõe a essas denominações desesperadas. Ali, estão, certo, 

prostitutas e desajustados, numa incidência muito alta. Mas este fato terá de ser considerado, em 

qualquer plano de reforma social da área, como um elemento de diagnóstico e não de repressão 

sistemática. O mundo belo, variado e trágico do Pelourinho é apenas uma moldura colonial que 

se pretende conservar, da cidade maior em que se insere, e essencialmente, em nada é diverso 

dela. (...). (IPAC, 1997, p.94) 

Embora tal levantamento demonstrasse a necessidade de intervenção para 

reverter o quadro de degradação social da área mas considerasse a relação da população 

com o Centro Histórico, o programa desenvolvido foi definido através de uma 

perspectiva econômica e empresarial. 
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Sant‟Anna (2003, p. 46) ressalta que a proposta de revitalização adotada não 

apresentou uma divulgação mais ampla na sociedade que conduzisse a uma discussão 

profunda acerca do futuro da área. Assumiu a intenção de transformar toda a região do 

Centro Histórico numa área de compras, lazer e cultura. Os autores do programa 

acreditavam que tais usos associados ao consumo resultariam numa nova apropriação 

do Centro Histórico, finaliza a autora. 

Entretanto, para a viabilização dessa nova proposta para a área, a população 

local teria que ser removida do local. 

Segundo o IPAC (1995, p.20), o estigma do Centro Histórico de Salvador como 

uma área marginalizada e composta predominantemente de prostitutas e de pessoas 

ligadas a violência urbana, agravou o empobrecimento da região e  seu isolamento em 

relação ao restante da cidade. Embora não colocado de forma explícita, o documento 

deixa claro que a solução da transferência da população e conseqüente “higienização” 

da área traria benefícios ao Centro Histórico e a própria cidade de Salvador. 

O documento apresenta os critérios de transferência, chamando o processo de 

relocação dos moradores. A metodologia para as ações de relocação da população 

consistiu primeiramente num cadastramento de todos os moradores realizado em 1991, 

e na realização de diversas reuniões com o departamento de Serviço Social do IPAC, 

para negociações. Foram oferecidas, segundo o IPAC, algumas opções que incluíam: 

indenizações em dinheiro e mudança imediata, permanência definitiva em imóveis 

recuperados mas com contratos de aluguel juridicamente válidos e permanência 

provisória no imóvel com mudança a outro recuperado e adaptado para fins 

habitacionais (1995, p. 21). 

Os resultados das reuniões revelaram a opção generalizada pelas indenizações e 

mudança imediata da área. O órgão responsável justifica que esse resultado se deve aos 

valores então oferecidos à população, que permitiriam a aquisição de outros imóveis em 

bairros da periferia da cidade. O documento salienta que a saída dos moradores se deu 

sem grandes problemas e não houve necessidade de ações policiais para agilizar a 

remoção. A justificativa dessa solução tranqüila se justificou, segundo o IPAC (1995, p. 

21) pelo valor das indenizações. 
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Rodrigues apud Sant‟Anna (2003, p. 46) salienta que cerca de 1900 famílias 

foram indenizadas e se transferiram para bairros periféricos da cidade, mas  o processo 

desencadeou invasão de imóveis desocupados nas imediações da área a sofrer 

intervenção.  

A resistência da relocação se atribuiu segundo Sant‟Anna, às próprias condições 

de renda da população local que se sentiu seduzida em receber uma quantia de dinheiro 

por parte do governo. Por outro lado, a ocupação informal dos imóveis pela população, 

exigiria ações governamentais de regularização da situação dos moradores, implicando 

em formalização do aluguel e conseqüente elevação dos preços. Aliado a isso, os novos 

usos pretendidos para a área proibiram as principais atividades exercidas pela população 

no local, facilitando também a opção dos moradores pela transferência através das 

indenizações (2003, p.47). 

Segundo a então diretora do IPAC – Maria Adriana Almeida Couto de Castro – 

(2000, p. 107), cerca de 87% das pessoas indenizadas tiveram acompanhamento por 

parte do IPAC em todo o processo de transferência e, de todas as pessoas indenizadas, 

somente 13% optaram por permanecer no Centro Histórico. 

Cabe ressaltar que não houve opção de aquisição de imóveis na área para os 

moradores e tampouco de reassentamento de famílias para outra área da cidade por 

parte do governo. Esse fato demonstra claramente a intencionalidade do projeto em 

alterar drasticamente as formas de apropriação social do Centro Histórico e transformá-

lo numa área com destinos e usos pré-definidos pelo planejamento adotado. 

 

3.2. Princípios Projetuais utilizados no Programa de Revitalização do Centro 

Histórico de Salvador 

 

Para determinar as linhas que norteiam as ações de recuperação física da área foi 

realizado pelo IPAC um levantamento detalhado das condições dos imóveis existentes 

na mesma, evidenciando os diferentes níveis de degradação e a importância artístico-

cultural dos mesmos. A partir dessa análise, foram definidos seis padrões técnicos de 

intervenção física possíveis no Programa (CASTRO, 2000, p. 112). 
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Nesses padrões, constata-se uma grande ligação a fatores técnicos e a valores 

pré-estabelecidos pelos órgãos de preservação e proteção do patrimônio. Na 

metodologia apresentada, não apareceu nenhuma consulta à população de Salvador, à 

comunidade acadêmica ou uma discussão sobre formas alternativas de intervenção nos 

diferentes imóveis. 

De acordo com o IPAC (1995, p. 24), optou-se por padrões de intervenção mais 

rígidos como a restauração, sobretudo em imóveis de extrema relevância histórica. Essa 

intervenção exigiria procedimentos de restauro aceitos pelos técnicos dos órgãos 

competentes. Em imóveis impossibilitados de recuperação integral ou já 

descaracterizados, optou-se pela manutenção da volumetria do edifício e a sua 

distribuição interna, mas com a utilização de materiais e técnicas construtivas novas. 

Nos imóveis em bom estado de conservação, somente foram realizados obras 

reparativas e de conservação das estruturas. 

Em alguns lotes onde o edifício fora totalmente destruído, a proposta de 

construções novas com padrões estéticos contemporâneos foi pensada, bem como a 

reconstrução de edifícios parcialmente destruídos, seguindo os padrões arquitetônicos 

originais. 

Por fim, como a unidade de intervenção proposta foi o quarteirão, definiu-se que 

a estrutura fundiária dos lotes e das edificações complementares de fundo de lote 

deveria ser alterada. Essa modificação favoreceu a criação de praças internas aos 

quarteirões que serviriam a usos de lazer, convivência e apresentações culturais. Tais 

espaços consistiam em espaços vitais do sucesso do Programa, pois concentravam a 

maior parte dos eventos culturais que animam a área.  

Entretanto, cabe salientar que, essa intervenção alterou significativamente a 

estrutura e o funcionamento dos quarteirões, uma vez que houve total desmembramento 

e novo remembramento dos lotes, além de exigir novas formas de acesso aos locais. 

Tais praças receberam nomes associados à cultura do Estado, representando 

personagens famosos da literatura baiana, como Largo Tereza Batista, Largo Pedro 

Archanjo, Largo Quincas Berro D‟Água e também outros elementos culturais 

importantes da Bahia, como Praça do Reggae e Praça das Artes, Cultura e Memória. 
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Nos “miolos” de quadras localizadas nas periferias da área de intervenção, foram 

criadas praças de convivência sobre estacionamentos subterrâneos. 

Essa linha projetual conferiu, de acordo com as observações de Sant‟Anna,  a 

perda de importante documentação arquitetônica e paisagística brasileira, uma vez que 

eliminou anexos que abrigavam ocupações antigas destinados aos escravos libertos e o 

rompimento de relações de parcelamento, ocupação e áreas livres originais (2003, p. 

51). 

A intervenção sobre os edifícios foi acompanhada, segundo o IPAC (1995, p. 

21), de obras de infraestrutura, tais como sistema regular de abastecimento de água, 

criação de sistema de esgoto, expansão do sistema de telefonia, ampliação do 

fornecimento de energia elétrica, tratamento subterrâneo de fiação elétrica e iluminação 

pública especial. 

Como obras de acabamento e valorização paisagística, foram reformadas as 

praças existentes e as novas praças dos “miolos” de quadra receberam ajardinamento 

especial. Quanto ao tratamento das fachadas recém restauradas ou reformadas, foi 

realizado um tratamento cromático diferenciado, de forma a dar destaque em toda a 

paisagem da área objeto de intervenção. Segundo Castro (2000, p. 116), foram 

realizadas pesquisas documentais e prospecção estratigráficas das paredes para se 

chegar a um paleta cromática projetual mais próxima da original. Segundo a autora, 

chegou-se a uma ampla variedade de cores e tons referentes às cores originais das 

edificações no século XIX e que seriam, portanto, utilizadas no programa de 

revitalização. Quanto aos edifícios mais antigos, preferiu-se utilizar o branco tradicional 

que caracterizou o período. 

De notar que, embora se tenha chegado a uma variada e significativa gama de 

cores referentes às edificações no século XIX, o programa não deixa clara a lógica 

espacial de distribuição das cores nos diferentes imóveis, que foram restaurados ou 

reformados. Observando o resultado final da intervenção, nota-se a opção aleatória e 

diversificada de cores em todos os imóveis, de forma a criar uma paisagem urbana 

multi-colorida e dinâmica, fortalecendo a imagem de uma nova fase urbana da área. 
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Com todas as intervenções concluídas,  

(...) passou-se a enxergar a Velha Cidade da Bahia: suas ruas, praças, casario, torres de igrejas, o 

frontispício da cidade, sua relação com o ambiente e com o mar. Novo colorido dessa visão, com 

sua luz própria e com sua verdadeira monumentalidade: O Centro Histórico de Salvador renascia 

assim da quase ruína total. (...) (CASTRO, 2000, p. 119) 

Fica a interrogação se realmente as intervenções propostas estiveram associadas 

às belas percepções poéticas da autora acima, ou, a estratégias de promoção política e 

desenvolvimento econômico e turístico, como salientado anteriormente por Sant‟Anna 

(2003, p. 46). As análises de campo realizadas por esta pesquisa poderão ampliar os 

horizontes dessa discussão e serão tratadas no próximo capítulo. É importante nesse 

momento a compreensão das etapas de operacionalização do programa de revitalização 

do Centro Histórico. 

 

3.3. Estratégias de Operacionalização do Programa de Revitalização do Centro 

Histórico de Salvador 

 

A elaboração e implantação do intitulado Programa de Recuperação do Centro 

Histórico de Salvador se iniciaram em 1992 e compreenderam, até o presente momento, 

sete etapas de realização. 

Sant‟Anna afirma que é possível identificar, ao longo da realização das sete 

etapas concluídas ou em andamento, a existência de três fases distintas. A primeira 

corresponde, segundo a autora, à execução das quatro etapas iniciais compreendidas 

entre 1992 a 1995, associadas à implantação do um centro comercial turístico localizado 

nas imediações do largo do Pelourinho (SANT‟ANNA, 2003, p. 47). 

Para viabilização do programa, foram adotados nessa fase alguns critérios 

relativos a negociação com os proprietários dos imóveis. As estratégias empregadas 

pelo estado visavam manter o setor privado na área e, ao mesmo tempo, possibilitar o 

governo de ressarcimento pelos investimentos gastos até esse período. Desta forma, 

foram empregadas celebrações de comodato, onde o proprietário que possuísse mais de 

um imóvel na área deveria doar pelo menos um imóvel ao estado e, se possuísse 

somente um imóvel, deveria ceder a sua posse em comodato ao governo por um período 
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de dez anos. Houve, ainda, casos de desmembramento de propriedade, doações e 

desapropriações (IPAC, 1995, p.20; CASTRO, in CASTRO et al., 2000, p.109). 

Após a conclusão sucessiva das quatro primeiras etapas, os imóveis foram sendo 

colocados à disposição da iniciativa privada por meio de aluguéis, onde a natureza dos 

negócios deveria seguir mix de atividades pré-estabelecido pelo IPAC Miranda & 

Santos (2002, pp.57-60) enfatizam que, após as quatro primeiras etapas, os imóveis 

recuperados foram ocupados por negócios de natureza eminentemente turística e 

cultural como bares, restaurantes, lojas de souvenires, galerias de arte, lojas de 

decoração, sedes de blocos carnavalescos e de afoxé, centros culturais e museus. 

Sant‟Anna (2003, pg. 47-48) pontua, no entanto, que tal ocupação se configurou 

sem regras restritas e sem critérios definidos, uma vez que a seleção dos empresários 

interessados se deu por viés político e não econômico. Proporcionou ainda, facilidades 

públicas que insentaram tais empreendimentos de obrigações normais em 

estabelecimentos dessa natureza, como taxas de propaganda e outros impostos urbanos 

referentes à manutenção da área. 

A autora enfatiza que não foram utilizados mecanismos claros de mercado na 

escolha dos empresários que ocupariam a área, o que gerou oportunismo e dependência 

das ações paternalistas de manutenção e dos favorecimentos proporcionados pelo 

Estado. Aliado a isso ao final da quarta etapa o resultado econômico não foi o esperado 

uma vez que os empreendimentos comerciais voltados a uma classe mais abastada não 

mantiveram seu desempenho e as lojas turísticas não obtiveram níveis de vendas 

satisfatórios. 

Tal constatação levou a identificação de uma segunda fase do programa (1996-

1999), que além da realização da quinta e sexta etapa aos moldes de implantação e 

apropriação observados na fase anterior, agregou estudos e avaliações das intervenções 

realizadas e buscou ainda alternativas de gestão que assegurassem o sucesso da 

empreitada. 

Cabe ressaltar que para a realização da sexta etapa das obras nos quarteirões, o 

governo estadual contou com recursos federais advindos do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo – o PRODETUR. Esses recursos foram empregados nas 
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obras de uma importante área do novo Centro Histórico, o chamado Quarteirão 

Cultural. Localizado nas proximidades do Pelourinho, o quarteirão abriga a sede do 

IPAC e importantes edifícios do conjunto. Com a realização das obras, todo o quarteirão 

começou a ser ocupado por equipamentos culturais significativos como cinemas, 

teatros, museus, livrarias e centros culturais, por determinação do programa, e 

integrados a uma grande praça de convivência denominada Praça das Artes, Cultura e 

Memória. 

Mas os problemas detectados na fase anterior preocupavam as autoridades locais 

e, como dito, estudos seriam necessários para apontar alternativas de gestão que 

revertessem o quadro insatisfatório que crescia significativamente. Tais estudos 

revelaram que a freqüência do Pelourinho era composta significativamente de 

moradores da cidade de Salvador, que buscavam a região para atividades de lazer e 

cultura nos horários após a jornada de trabalho. O governo do estado, através da 

secretaria de cultura e turismo criou, a partir de 1994, uma programação intensa de 

eventos culturais, intitulados “Pelourinho Dia & Noite”, realizados em vários dias da 

semana e em todas as praças existentes nos miolos de quadra. Tais atividades deveriam 

atrair um público fixo e permanente ao Centro Histórico, dinamizando os novos 

negócios implantados (IPAC, 1995, p. 28). Sant‟Anna (2003, p.08) adverte que tal 

iniciativa governamental fortaleceu o grau de dependência dos empresários das 

iniciativas públicas de investimentos na área, afastando significativamente o horizonte 

de uma gestão partilhada. 

Algumas tentativas nesse sentido foram consideradas, mas, segundo Fischer et 

al. (1997, p. 179), o alto grau de dependência pública instaurada no Pelourinho levou ao 

insucesso de tais iniciativas. Redes formadas por condomínios em quarteirões, 

associações locais e formação de um conselho local são exemplos das ações iniciadas a 

partir desse período e não evidentes até os dias atuais. 

A estratégia estadual de concepção e gestão do programa somente vai sofrer 

expressiva alteração com o início da terceira etapa. A partir de 1999 tem início um 

programa habitacional no Centro Histórico, através de convênio firmado entre o 

Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal, cujo objetivo é desenvolver uma 

metodologia para recuperação e reabilitação de imóveis para fins habitacionais com 
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maior participação de investimentos privados financiados pela Caixa Econômica 

Federal (SANT‟ANNA, 2003, pp. 49-50). 

Entretanto, a questão do Programa Habitacional tem se desenvolvido de forma 

lenta e burocrática no Centro Histórico de Salvador. O remanejamento das pessoas 

ainda não alcançou o objetivo esperado e existe uma liminar no Ministério Público 

impedindo a retirada daquelas pessoas e a chegada de funcionários do estado para o 

local. Esse fato tem trazido à tona e a discussão dos objetivos estratégicos da questão 

social no processo de revitalização da área histórica. 

A realização da sétima etapa do programa conta com financiamentos advindos 

do Programa Monumenta, obrigando a reformulação do projeto segundo os critérios 

exigidos pelo programa federal. Concentrada em área mais externa do Centro Histórico 

e fora dos limites do centro turístico, essa etapa permitirá usos mistos e residenciais, 

além do restauro integral de alguns imóveis importantes e a construção de equipamentos 

urbanos funcionais, como estacionamentos (SANT‟ANNA, 2003, p.50). 

Segundo a autora, essa etapa rompe com o modelo paternalista e centralizador 

empregado em todas as etapas anteriores, uma vez que o novo sistema exige que 

administração dos imóveis recuperados seja de responsabilidade dos proprietários e de 

fundos especiais, especialmente criados para manutenção e sustentabilidade financeira 

da intervenção. 

 

3.4.  Resultados Alcançados com a Implantação do Programa 

 

Não existe consenso em relação aos resultados obtidos com a implantação do 

Programa quanto à preservação do patrimônio e quanto aos novos usos estabelecidos no 

Centro Histórico de Salvador – Pelourinho. A literatura utilizada na elaboração deste 

trabalho demonstra claramente a visão parcial e dividida entre membros do governo 

estadual, relacionados direta ou indiretamente ao Programa, e pesquisadores e 

professores das universidades baianas e brasileiras. 

Para o IPAC (1995, p.28) a manutenção integral do patrimônio existente no 

Centro Histórico foi assegurada pela reversão sócio-econômica proporcionada pela 
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implantação do programa de revitalização pois, além de recuperar fisicamente os 

edifícios, gerou empregos e integrou a mancha urbana degradada ao restante da cidade 

através do desenvolvimento cultural e turístico. 

Para Maria Adriana Almeida Couto de Castro, Diretora do IPAC em 1992 e 

responsável pelo Programa na época, o exemplo do trabalho executado no Centro 

Histórico se tornou uma referência indispensável para novas e futuras intervenções em 

áreas históricas do país devido ao seu pioneirismo, sua amplitude e sua complexidade 

(2000, p. 119). 

Embora reconheçam o pioneirismo e a referência do Programa em termos locais 

e nacionais, Miranda & Santos (2002, pp. 125-134) ressaltam a importância de uma 

avaliação mais neutra em relação aos resultados do processo para a continuidade do 

mesmo. Apontam vários conflitos que divergem das afirmações dos órgãos públicos, 

bem como alguns problemas urbanos que surgiram após os novos usos. 

Dentre os citados, destaca-se o quadro social insatisfatório dos moradores que 

permaneceram no local mesmo após as intervenções. A pesquisa realizada pelas autoras 

revela que os níveis de escolaridade, renda e de geração de empregos continuam abaixo 

do satisfatório. Associado a isso, o desgaste do patrimônio recuperado já vem sendo 

claramente percebido devido à dependência dos novos comerciantes em relação às 

ações públicas no local. As autoras destacam ainda problemas de acessibilidade à área e 

falta de dinamismo econômico devido à monofuncionalidade existente. 

Para Oliveira (1998, pp.101-108), os resultados não atingiram os objetivos 

esperados. A desaceleração das obras devido à falta de recursos públicos, o desgaste 

físico dos imóveis recuperados, o repasse de negócios a empresários com menor poder 

de investimentos e a queda no fluxo de turistas na cidade podem ser notadas ao longo 

do processo, e são alguns indicativos apontados pela autora. Oliveira ressalta a 

importância da diversidade de usos e da gestão partilhada para o sucesso na 

continuidade do programa. 

Sant‟Anna (2003, pp. 52-55) afirma que o programa de revitalização adotado 

representa uma política sócio-espacial vinculada a processos externos mais amplos e 

fortemente associada à dinâmica das cidades contemporâneas. A natureza política do 
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processo influenciou a não sustentabilidade do Programa, conduzindo a um modelo de 

gestão que depende dos cofres públicos e fortemente vinculado a estratégias de city-

marketing. Para a autora, “o novo Pelourinho está mais para modernista e autocrático 

do que para pós-moderno e neoliberal”. 

A autora afirma ainda que o desenho urbano decorrente das linhas projetuais do 

programa alterou significativamente a estrutura do conjunto arquitetônico de todo o 

Centro Histórico e não resultou no espírito de integração entre os quarteirões, como o 

desejado. O desenvolvimento turístico não aconteceu como o esperado e a população 

local das classes mais populares se apropriam cada vez mais da região e consomem 

produtos e serviços oferecidos de forma não oficial e não prevista no Programa, como 

alimentos e bebidas vendidos por ambulantes e bares locais. 

Conclui, ressaltando que o emprego de modelos externos e engessados de 

valorização econômica do patrimônio precisa ser revisto e analisado localmente, antes 

de ser adotado como um meio poderoso de marketing urbano, governamental e turístico. 

Para Fischer et al. (1997, pp. 166-171), a análise dos resultados alcançados pela 

implantação do Programa devem ter múltiplos olhares, devido a complexidade das redes 

de relações sociais que se formaram a partir das primeiras intervenções. Para os autores, 

a rede de ações públicas fortemente presente nas etapas do processo propiciou o 

aparecimento de novas redes locais de âmbito social, econômico e cultural. Moradores, 

antigos e novos comerciantes, ambulantes e grupos culturais locais criaram dinâmicas 

de relações baseadas ora em parcerias, ora em conflitos e dentro de um conjunto de 

objetos espacialmente definidos. A riqueza dessas relações não deve, segundo os 

autores, ser descartada na análise dos resultados do processo e de sua continuidade. 

Essa discussão confere uma dinâmica específica ao Pelourinho, pois a 

diversidade social e organizacional ora presente demonstram a vitalidade de uma 

sociedade frente a ações públicas rígidas e unilaterais. As redes de cooperação e 

conflitos devem ser lidas como a necessidade de um sistema de gestão amplo e 

integrado e do reconhecimento da diversidade de um espaço socialmente construído 

(FISCHER et al., 1997, pp. 179-180). 
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Nota-se, a partir dessa análise teórica, que a aplicação de modelos neoliberais 

com sistemas de controle e gestão centralizados pelo Estado acaba por não proporcionar 

uma dinâmica auto-suficiente e a proteção consciente do patrimônio pela população. Ao 

mesmo tempo, a possibilidade de conservação e manutenção destas áreas dentro dos 

ideais dos órgãos públicos, fortalece a idéia de um patrimônio intocado e mantido 

distante de apropriações sociais mais democráticas. A revitalização econômica através 

do turismo demonstra a fragilidade da atividade frente aos bens sociais construídos por 

uma sociedade, que se apropria e cria novas relações de uso e valor para tais áreas. 

Cabe agora uma análise mais detalhada para verificar e compreender mais 

precisamente os resultados, as ações e os olhares dos principais agentes presentes na 

área do Centro Histórico de Salvador e sua relação com um conjunto de bens 

arquitetônicos, sociais e afro-culturais tão importantes para a história do Brasil. 
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DINÂMICA URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR-

PELOURINHO NA ATUALIDADE: FORMAS E APROPRIAÇÕES SÓCIO-

ESPACIAIS 
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4.1 INTRODUÇÃO 

Embora o programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador tenha 

apresentado resultados satisfatórios na expectativa de seus idealizadores, uma análise 

mais minuciosa da evolução desse espaço revitalizado revela efeitos ambíguos e mesmo 

antagônicos. A análise do estado de conservação atual dos espaços públicos e privados, 

os usos e apropriações desses espaços por parte da população, empresários, turistas e 

poder público bem como novos investimentos na área, demonstram nitidamente os 

efeitos contraditórios da revitalização numa área de grande vitalidade sócio-cultural. 

Por isso, se fez necessário a investigação no local, analisando inicialmente o 

processo de implantação da proposta através de suas etapas e os resultados de sua 

implantação. Da mesma forma, o levantamento de uso do solo na área revitalizada 

também se fez necessário, uma vez que demonstra a relação entre a intencionalidade da 

proposta e a dinâmica sócio-econômica local. Entrevistas realizadas com representantes 

do poder público envolvidos com a área, como empresários locais e moradores antigos, 

apontam ainda relações e interpretações paradoxais com o discurso da proposta e a 

realidade vivenciada pela comunidade e investidores locais. 

O cruzamento e análise dos dados levantados e mapeados permitem ainda 

observar transformações importantes na área como o sentido de fluxos turísticos e as 

territorialidades diferenciadas em formação. 

Primeiramente, os materiais bibliográficos e dados oficiais do programa 

levantado nos órgãos públicos e universidades locais permitiram uma visão mais global 

das etapas do processo de revitalização, como demonstra a Figura 1. Analisando a 

sequência das etapas de implantação da proposta observa-se claramente a importância 

da paisagem e do cenário recuperado nas prioridades do programa. Nesse sentido, a 

paisagem que envolve o largo do Pelourinho. 
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Figura 1. Programa de recuperação do Centro histórico. Fonte: Castro, 2000; IPAC, 

2000, Sant‟Anna, 2003; Santos & Miranda 2002; Mapa base: IPAC, 2000. 

 

É sabido que o processo de Revitalização do Centro Histórico de Salvador-

Pelourinho foi organizado pelo governo do Estado na época para ser realizado em sete 

etapas conforme mostra a Tabela 1. 

A área eleita como segunda etapa do Programa reúne, curiosamente, quarteirões 

localizados relativamente distantes do largo do Pelourinho, mas de alcance visual direto 

deste. Estes quarteirões reforçam o caráter fachadista da proposta e a importância da 

paisagem do Centro Histórico recuperado – mesmo que fragmentada – no 

fortalecimento da imagem do produto turístico Bahia. A falta de manutenção das 

fachadas dos edifícios por parte dos órgãos responsáveis compromete a paisagem do 
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conjunto arquitetônico que envolve o largo do Pelourinho e fragiliza a imagem de 

sucesso do Programa. 

 

Tabela 1. Descrição das intervenções realizadas nas diversas etapas da reforma no 

Centro Histórico de Salvador, 1992-2008.  

ETAPAS INTERVENÇÕES 

P
ri

m
ei

ra
 

Compreendeu 4 quarteirões na área central do Pelourinho, contíguos à Rua 

Gregório de Mattos, nos quais estão inseridos 89 imóveis.Nesta etapa foram 

implantados 3 largos internos aos quarteirões que são utilizados para realização 

de eventos e atividades culturais.Foi também implantado um estacionamento 

para 62 veículos. 

S
eg

u
n

d
a
 Recuperação de 2 quarteirões situados entre as ruas do Carmo e do Passo, no 

Santo Antônio-Carmo, abrangendo 47 imóveis localizados nas imediações da 

escadaria da Igreja do Passo 

T
er

ce
ir

a
 Foram recuperados 58 imóveis distribuídos entre 3 quarteirões na área do antigo 

Maciel e a Igreja de São Miguel, no Pelourinho.Foi construído um Edifício 

Garagem com capacidade para 500 veículos. 

Q
u

a
rt

a
 Focalizada na área entre o Terreiro de Jesus e Cruzeiro de São Francisco, no 

Pelourinho, esta etapa contemplou a restauração de 183 imóveis em 8 

quarteirões. 

Q
u

in
ta

 Esta intervenção ocorreu em 2 quarteirões da Praça da Sé, com restauração de 

48 imóveis. 

S
ex

ta
 Recuperação de 83 imóveis em diversos quarteirões localizados nas ruas do 

Passo e do Carmo no Santo Antônio e no Largo do Pelourinho, além da fachada 

do antigo Cinema Excelsior e a reforma da Praça da Sé. 

S
ét

im
a

 

Localizada nas imediações da Ladeira da Praça, nas Ruas São Francisco e 

Monte Alverne, esta etapa contempla a restauração de 130 imóveis em 8 

quarteirões e mais 7 imóveis tombados individualmente pelo IPHAN.Nesta 

etapa os recursos advêm do Programa Monumenta-Ministério da Cultura e da 

Caixa Econômica Federal com o programa habitacional. 

Fonte: CONDER, 2009. 

 



75 

 

As duas próximas etapas do Programa continuam na mesma direção, agora 

priorizando os edifícios que compõem a paisagem que envolve a Praça Terreiro de Jesus 

e relevantes marcos arquitetônicos pontuais, como a igreja São Francisco  e o prédio do 

Instituto do Patrimônio Arquitetônico e Cultural – IPAC localizado na rua Gregório de 

Matos . 

A quinta etapa completa o sentido do grande fluxo de pedestres e turistas, 

elegendo como prioridades os quarteirões próximos a terminais de transporte público e 

turístico, bem como construção de estacionamentos subterrâneos integrados ao 

conjunto. Cabe ressaltar que nessa etapa a melhoria do largo do Pelourinho é retomada, 

elegendo conjuntos arquitetônicos não contemplados na primeira etapa.  

A sexta etapa dá continuidade às ações iniciadas na etapa anterior, recuperando 

os edifícios que compõem a paisagem do largo do Pelourinho, a construção de mais um 

estacionamento subterrâneo e a revitalização da Praça da Sé. Nessa etapa, o tradicional 

terminal de ônibus é transferido para uma pequena praça nas proximidades e a Praça da 

Sé é reurbanizada, retomando seu uso coletivo destinado a lazer. Bancos, espelhos 

d‟água, fontes, belvederes são equipamentos ora observados no local e reforçam o 

caráter contemplativo e monumental da proposta. A paisagem urbana se torna o 

elemento central das intervenções de recuperação dos edifícios, em detrimento de uma 

preocupação de inserir todo o conjunto na dinâmica urbana da cidade. 

A idéia e desejo do governo de Antônio Carlos Magalhães no processo de 

Revitalização do Centro Histórico era transformar o local em um shopping a céu aberto. 

É interessante destacar, que esta opção estratégica estava em sintonia com, o modelo 

que vinha sendo adotado em outras cidades brasileiras neste período, o qual buscava um 

programa de revitalização atrelado a uma estratégia de fortalecimento da capacidade 

competitiva das cidades em atrair investimentos. 

Segundo Clarindo Silva de Jesus, liderança respeitada na região, pois desde 1971 

arrendou o restaurante Cantina da Lua, local que agregou diversos tipos de 

freqüentadores e tornou-se palco para definição de diversos projetos voltados para a 

revitalização do Centro Histórico de Salvador.Sob sua liderança foram encaminhados 

movimentos como Revicentro, Projeto Cultural Cantina da Lua e Criançarte.Todos 

visando buscar e promover a educação patrimonial, dar visibilidade ao Centro Histórico, 
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atrair os soteropolitanos para o centro e trazer investimentos públicos para essa área tão 

importante e esquecida de Salvador.Segundo ele,  os anseios iniciais de dinamizar a área 

deram certo. Ele afirma que o processo de revitalização propriamente iniciou em 1991. 

Entretanto, nas décadas de 1970 e 1980 algumas ações tinham sido tomadas pelo então 

governador. Salienta, ainda que depois de participar de várias discussões sobre o tema 

chegou à conclusão que na história da humanidade não existe progresso sem sacrifícios. 

Questionado sobre o aspecto social e econômico Clarindo Silva de Jesus adverte 

sobre a falta de diálogo entre as esferas Federal, Estadual e Municipal para a solução 

dos atuais problemas da região como pedintes e o tráfico que dificulta a movimentação 

e permanência dos turistas no local. Ele afirma que é necessário que haja uma vasta 

campanha sobre a educação patrimonial e investimentos com a visão e importância do 

patrimônio cultural que existe no Centro Histórico.  

Enfatiza que a preservação só será mantida quando as gerações tiverem a 

consciência e importância de toda a pluralidade cultural e processo civilizatório que está 

inserido na região. Salienta que o Projeto Cultural Cantina da Lua tem esse objetivo de 

conscientização com os alunos que estão desenvolvendo atividades educativas como 

aulas de história, manuais e cursos de artesanato. Além disso, cita ainda como ponto 

forte a questão da segurança na área onde existe um Batalhão, Delegacia de Proteção ao 

Turista, Posto policial e 14 câmeras monitorando a área.  

Mas, observa que ainda falta uma boa iluminação e o incentivo público para que 

a comunidade soteropolitana não só visite a região como também tenha uma educação 

voltada para a importância do patrimônio artístico e cultural que existe na cidade onde 

ele mora. Até porque quando se pensa em processo civilizatório do país Salvador foi a 

primeira cidade e capital e é necessário preservar esse conhecimento para entendimento, 

crescimento das gerações atuais e futuras.Isso, não é só dever do estado diante da 

questão do neoliberalismo mundial e sim também de cada cidadão consciente do seu 

papel na sociedade brasileira. 

Cabe ressaltar ainda que se observam diferentes níveis de conservação no 

conjunto. Segundo Raul Sampaio Chagas Neto, responsável pela Gerência de 

Patrimônio Imobiliário do IPAC, apenas alguns empresários locais se preocupam em 

manter as condições do edifício em bom estado. Ele observa que já existem obras de 
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recuperação de imóveis que já haviam sido recuperados nas primeiras etapas do 

Programa. Mas a maioria dos locatários aguarda as ações do Estado para a manutenção 

dos edifícios. 

Questionado sobre a necessidade de altos recursos para realizar as obras de 

manutenção, Raul Sampaio adverte sobre a constante falta de recursos do Estado em 

manter todo o conjunto em bom estado. Além do número de imóveis cresce a cada etapa 

implantada, a taxa de inadimplência dos locatários, sobretudo dos residentes que 

permaneceram na área, é bastante alta.  O arquiteto mencionou que a taxa de 

inadimplência dos imóveis alugados pelo IPAC chega a 80%.  

É fácil compreender as razões que levaram o Programa a acumular tais 

problemas. O nível de dependência de ações públicas na dinâmica sócio-espacial local é 

decorrente da própria adaptação do modelo de revitalização à realidade política local. 

Como salientado por Sant‟Anna no capítulo anterior, o caso Pelourinho está mais 

voltado para um sistema tecnocrático e centralizado pelo Estado, do que para um 

modelo neoliberal como se observa em outros locais que já passaram por um processo 

de revitalização do Centro Histórico. 

Questionadas sobre a existência de algum projeto de educação envolvendo a 

comunidade e investidores locais na proteção, manutenção e estudo do patrimônio 

cultural do Centro Histórico, Raul informou que os primeiros passos em relação a 

educação já está sendo dado principalmente por parte das ONG‟s existentes no local. 

Mas, o reflexo da falta de acompanhamento e envolvimento da comunidade local no 

processo de recuperação do patrimônio pode levar a situações constrangedoras como 

acúmulo de lixo e subutilização de determinadas áreas do Pelourinho-Centro Histórico 

de Salvador.  

Voltando a análise da implantação do Programa, vale dizer que somente a sétima 

etapa, ora em processo de implantação, se diferencia das demais uma vez que elegeu 

uma área relativamente distante dos intensos fluxos turísticos e que ao mesmo tempo 

representa alto potencial de apropriação social local. Os resultados alcançados poderão 

transformar os caminhos do Programa e merecerão estudos mais detalhados. 
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Outra questão importante a ser analisada e referente aos novos usos atribuídos ao 

local após a reforma. Como já analisado, a área de entorno do Pelourinho apresentava 

predominantemente uso residencial com ocupação de famílias de baixa renda. Com a 

implantação do Programa, praticamente toda a área foi desapropriada pelo Estado e as 

famílias residentes foram indenizadas e obrigadas a deixar o local. O Estado inicia então 

um intenso programa de refuncionalização dos edifícios privilegiando usos comerciais 

voltados ao turismo. 

Segundo Mônica de Jesus Silva, moradora antiga do Pelourinho, funcionária de 

restaurante turístico na área e atuante em diversos projetos sociais, o processo de 

indenização e retirada das famílias antigas foi muito tumultuado. A saída obrigatória 

não era consenso e os critérios de indenização não ficaram muito claros para todos. Da 

mesma forma, na época em que se iniciou a implantação do Programa muitos sabiam 

que haveriam alguns casarões destinados a usos residenciais. A moradora afirma, no 

entanto, que a ocupação dessas casas após as reformas exigiria uma formalização do 

contrato de locação e isso impediria o acesso da maioria dos antigos residentes. 

Curiosamente, ressalta a moradora, a maior parte dos moradores que permaneceu na 

área após a recuperação era composta de funcionários públicos – inclusive do próprio 

IPAC e de militares. 

Segundo Mônica a violência e prostituição, enfatizadas nas justificativas de 

execução do Programa, não valorizou a maioria das pessoas trabalhadoras que residiam 

na área. Segundo a moradora, os níveis de violência ali observados não eram muito 

diferentes daqueles observados hoje em outros locais de Salvador. Questionada sobre a 

oportunidade de empregos para a população local nos estabelecimentos comerciais e 

entidades do Centro Histórico, Mônica ressalta que cerca de 30% dos empregos 

disponíveis na área são ocupados por moradores e que, devido à sazonalidade do 

turismo em Salvador, essa estimativa é totalmente variável. Não foi possível mensurar, 

no entanto, a proporção de moradores antigos e novos que ocupam esse percentual de 

empregos. 

Ao circular pelo Centro Histórico, observa-se o assédio permanente de 

ambulantes vendedores de artesanato e de fitinhas aos turistas que visitam a área. A 

forma da abordagem é muito constrangedora e intimidadora propiciando, na maioria das 
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vezes, o sucesso do negócio. Diversas e diferentes opiniões a respeito foram ouvidas. 

Todos afirmam que essas pessoas são um problema na região: a maioria é viciada em 

drogas e vive em condições precárias. A moradora Mônica de Jesus confirma essa 

realidade, acrescentando que a maioria desses ambulantes não mora no Pelourinho. Os 

ambulantes que moram no bairro comercializam seus produtos diretamente nas lojas e 

barracas de artesanato do Centro Histórico. 

Indagada sobre o sucesso do Programa e a aprovação da população local em 

relação ao Projeto, a moradora conclui dizendo que muito tempo já se passou e que 

realmente as condições da área melhoraram. Segundo as palavras da moradora: “nessa 

época era tudo destruído. Havia paredes caindo dos prédios nas ruas principais e não 

tinha beleza nenhuma para se ver. Só feiúra mesmo. Mas isso não quer dizer que hoje 

seja tudo uma maravilha. A preocupação é com o turismo e não com os moradores 

locais. O Pelourinho é para turista ver”. 

Observa-se pelo depoimento que existe na população local uma consciência da 

importância da recuperação do Patrimônio Cultural. A questão colocada nos remete 

novamente aos problemas sociais e às especificidades do processo de revitalização do 

Centro Histórico de Salvador-Pelourinho. 

Para se compreender melhor a especificidade do processo, ressalta-se 

inicialmente a predominância quase absoluta do turismo em toda a área revitalizada. A 

territorialidade dessa atividade está expressa em toda parte: nos estabelecimentos 

comerciais, nos equipamentos culturais e de lazer, nas organizações locais e nas 

fachadas do casario. No entanto, não foi encontrado nenhum registro mais detalhado 

que aponte um controle social, econômico e espacial mais apurado da área. Não foi 

identificado nenhum mapa de uso do solo, indicando as diferentes ocupações em cada 

casario. O inventário do patrimônio foi realizado para fins de recuperação e a partir daí 

não se observa nenhum registro pós-uso. 

O Departamento de Patrimônio Imobiliário do IPAC realiza um controle mais 

detalhado da natureza dos estabelecimentos existentes hoje no Pelourinho. Esse controle 

é necessário devido aos contratos de locação dos imóveis. Foram fornecidos dados 

referentes aos tipos de serviços, quantidade de estabelecimento e percentual da atividade 

no conjunto. Esses dados estão relatados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Tipo de Serviço dos Imóveis no Pelourinho. Fonte: Departamento de 

Patrimônio Imobiliário, IPAC, 2007 

Tipo de serviço Quantidade Percentual (%) 

Agência de viagem 09 0,69 

Antiquário/Decoração 04 0,31 

Artes 70 5,36 

Artesanato 68 5,20 

Bancos  04 0,31 

Bar 52 3,98 

Eletro/eletrônicos 50 3,83 

Entidades diversas 65 4,97 

Estacionamento 03 0,23 

Hotel/Pousada 18 1,38 

Igreja/Museu 42 3,21 

Joalheria/Bijouteria 18 1,38 

Lanchonete e Café 20 1,53 

Órgão Público 34 2,60 

Outros 566 43,31 

Residência 185 14,15 

Restaurantes 55 4,21 

Roupas 35 2,68 

Tea/Dança/Show 09 0,69 

Total Geral 1307 100 

 

Ao analisar tais dados percebe-se nitidamente a preocupação do departamento 

em conhecer detalhadamente os estabelecimentos comerciais da área. Outras ocupações 

são generalizadas como a categoria outros que detém cerca de 43% de ocupação na 

área. O nível de especificidade levantado não permite informações importantes, como 

nível dos produtos comercializados, ou especificidade turística do estabelecimento 

comercial. Da mesma forma não são especificados serviços e estabelecimentos voltados 

aos interesses locais, e isso demonstra a supremacia da atividade turística no Programa e 

no sistema de controle de usos. 
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Nesse sentido, mesmo levando em consideração a lógica pelo Programa de 

Recuperação, a não existência de um mapeamento do uso do solo pode implicar num 

descontrole na distribuição dos negócios turísticos na área. Podem ocorrer 

concentrações de negócios de mesma natureza num mesmo quarteirão ou rua – o que 

dificulta a viabilidade dos negócios – ou mesmo os equipamentos podem não atender às 

expectativas do fluxo turístico devido à sua inadequada localização, como será 

demonstrado na análise de territorialidade do local. 

Um exemplo dessa afirmação já é observado ao se percorrer as ruas do local. 

Existem quarteirões onde a concentração de negócios idênticos é notória, causando 

monotonia no consumidor. O mesmo ocorre com a oferta de restaurantes. Alguns 

serviços turísticos também estão mal localizados; o posto de informações turísticas da 

Bahiatursa se situa num casarão extremamente interessante localizado na esquina da 

Rua Gregório de Matos com a Rua Laranjeiras, ou seja, numa área de saída e dispersão 

de fluxos turísticos como será demonstrado adiante. O mapeamento do uso do solo seria 

muito importante para manter a viabilidade econômica e funcional da proposta 

idealizada. 

Nesse aspecto, esta pesquisa realizou o levantamento e mapeamento de uso do 

solo na área que cobre as sete etapas do Programa de Recuperação. Foram levantados e 

mapeados todos os imóveis existentes nessa área, inclusive divisões por andar e 

entradas anexas onde existe ocupação. Este trabalho foi realizado insistentemente 

durando o trabalho de campo necessário a esta pesquisa, ressaltando que durante sua 

realização houve curiosidade e preocupação por parte de muitos empresários locais, fato 

que demonstra a falta de trabalhos e pesquisas desse tipo na área. Somente o 

mapeamento detalhado da etapa sete não pôde ser finalizado, uma vez que o assédio 

insistente de prostitutas, desocupados e moradores desconfiados com a pesquisa que 

estava sendo realizada provocaram insegurança a este pesquisador. De qualquer forma, 

foi realizada uma análise geral do uso do solo dessa etapa. 

Foram identificadas 643 diferentes ocupações nos 481 imóveis levantados, 

demonstrando uma taxa de aproveitamento de cerca de 35% a mais do estoque 

imobiliário existente. Isso indica formas diversificadas na divisão interna das 

edificações após a recuperação das mesmas. Ao realizar o levantamento observa-se a 

existência de imóveis inteiramente ocupados por uma só atividade, bem como 



82 

 

adaptações multifuncionais no mesmo edifício, como portas anexas, salas de pavimento 

superior e subsolo. Esse fato pode indicar formas de controle e arrecadação de impostos 

distintos empregadas pelos órgãos públicos responsáveis ou ilustra formas de adaptação 

não oficiais empregadas pelos locatários locais. De qualquer forma, a heterogeneidade 

de formas de ocupação evidencia uma dinâmica maior nos objetos arquitetônicos 

existentes, um aproveitamento maior de seus recursos e uma interação maior entre 

público e patrimônio.  

No entanto, também foram observados números significativos de espaços 

desocupados na área levantada. O resultado verificado dessa análise pode ser observado 

na Figura 2. 

 

Figura 2. Espaços disponíveis e ocupados do CHS – Pelourinho. (Dados obtidos no: 

Levantamento de Uso do Solo, 2008) 

Embora quantitativamente baixa, a taxa de espaços desocupados para uma área 

de revitalização é bastante alta, se levarmos em conta os altos investimentos de 

recuperação da área, facilidades proporcionadas pelo órgão público. Isso indica que o 

valor de uso do solo urbano não atingiu os resultados esperados. Em exemplos de 

revitalização de sucesso, o valor de uso atingiu cifras além das esperadas, provocando 

pressões imobiliárias para a expansão da proposta em áreas adjacentes a ela. Como 

observado na entrevista com o arquiteto do órgão público local, o Estado vem 
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encontrando dificuldades na obtenção de recursos para a continuidade do Programa e a 

taxa de inadimplência dos locatários é significativa. 

Existem espaços vazios em praticamente todos os quarteirões do conjunto, mas 

observa-se ligeira freqüência dessa situação em alguns pontos específicos. A maior 

concentração de espaços vazios se localiza em áreas mais distantes do largo do 

Pelourinho, como quarteirões próximos à Igreja do Carmo (etapa 02), à área comercial 

Baixa dos Sapateiros e aos quarteirões ainda não recuperados da sétima etapa. 

Curiosamente, observa-se alguma concentração de espaços vazios em alguns quarteirões 

situados na área de maior fluxo turístico, como em quarteirões localizados à rua Alfredo 

de Brito e Gregório de Matos. Nesse caso referem-se a salas desocupadas em andares 

superiores, prédios inteiros ou mesmo em fase de recuperação, como a antiga faculdade 

de Medicina e alguns casarões próximos ao IPAC. 

Em contrapartida, nos 555 espaços efetivamente ocupados por atividades 

urbanas, observou-se a existência de atividades diversas, mas em proporções desiguais e 

localizações concentradas em alguns pontos do conjunto. A distribuição das diferentes 

categorias de uso observadas no local pode ser visualizada na Figura 4. 

Se observarmos este resultado nota-se que existe equilíbrio entre algumas 

formas de ocupação existentes na área de estudo, como organizações sócio-culturais 

locais, organizações de interesse público, serviços turísticos, equipamentos culturais, de 

A&B e usos residenciais. No entanto, a diferença entre esses percentuais e àqueles 

associados a comércio/serviços locais e comércio turístico é marcante. Embora 

relativamente equilibrados proporcionalmente, o uso comercial voltado ao turismo é 

predominante e assume somente uma forma de ocupação – atividades de varejo de 

produtos turísticos – sendo que a forma de comércio e serviços locais abrange 

atividades associadas a diferentes setores da dinâmica urbana. 
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Figura 3. Distribuição de Usos no CHS- Pelourinho. (Dados obtidos no: Levantamento de 

Uso do Solo, 2008) 

 

Ao analisarmos mais atentamente a figura anterior, podemos perceber que a 

atividade turística e atividades locais também podem estar associadas às outras 

categorias apresentadas nesse resultado. Nesse sentido, as Figuras 4 e 5 apresentam 

relação existente entre os usos exclusivamente locais e os usos turísticos da área 

estudada. A Figura 4 demonstra a relação geral entre usos associados ao turismo e usos 

exclusivamente locais enquanto a Figura 5 demonstra a participação do turismo em 

outras categorias de uso levantadas, como organizações sócio-culturais locais, 

organizações de interesse público e equipamentos culturais. 
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Figura 4. Relação entre usos locais e turísticos. (Dados obtidos no: Levantamento de Uso 

do Solo, 2008) 

 

 

Figura 5. Especificidade dos usos turísticos no CHS – Pelourinho. (Dados obtidos no: 

Levantamento de Uso do Solo, 2008) 
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Analisando atentamente tais resultados observa-se que embora a predominância 

de usos turísticos não pareça estar muito distante das atividades de uso local, vale 

confirmar a supremacia dessa atividade na área levando em conta a diversidade de 

atividades urbanas associadas a usos locais. A territorialidade turística no Centro 

Histórico de Salvador é marcante: existem usos turísticos em todos os quarteirões 

recuperados, chegando atingir a totalidade de 100% de ocupação em alguns quarteirões 

localizados nas proximidades do largo do Pelourinho. 

Esse fato nos revela uma diferença clara no processo de revitalização observado 

no Centro Histórico de Salvador – Pelourinho. Em outros casos, observa-se a 

importância da atividade turística nas novas áreas revitalizadas, a diversidade de usos e 

atividades urbanas – ligadas a consumo ou não – é maior. Também se percebe maior 

participação dos usos residenciais nos espaços revitalizados internacionais. 

As áreas residenciais no Centro Histórico de Salvador totalizam a maior 

freqüência em termos de usos locais, mas perdem sua força quando comparadas a outras 

categorias de usos presentes na área, como usos comerciais e institucionais. A Figura 7 

demonstra a relação entre tais categorias.  

 

Figura 6. Relação entre categorias de usos no CHS-Pelourinho. (Dados obtidos no: 

Levantamento de Uso do Solo, 2008) 
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Como dito anteriormente, o comércio turístico lidera a categoria de usos 

comerciais identificadas na área de estudo. No entanto, é importante analisarmos as 

diferentes tipologias deste comércio turístico identificadas nesse levantamento. A 

Figura 8 apresenta a freqüência das diferentes tipologias de comércio turístico 

observadas em todos os espaços ocupados do local. Para efeito de análise, os diferentes 

produtos comercializados em tais estabelecimentos foram agrupados em algumas 

tipologias definidas que aparecem repetidas vezes nos estabelecimentos comerciais 

distribuídos por todo o Conjunto, ou seja: lojas de souvenires, ateliers artísticos que 

comercializam pinturas, lojas de roupas, joalherias e casas de pedras brasileiras, 

antiquários/lojas de decoração e estabelecimentos que comercializam produtos originais 

e criativos. 

 

Figura 7. Comércio turístico no CHS-Pelourinho – Tipologias. (Dados obtidos no: 

Levantamento de Uso do Solo, 2008) 

 

Nesse aspecto Carlotta Gottschall da Diretoria de Incentivos Culturais do Estado 

da Bahia, afirma que a característica de bairro não foi dada ao Pelourinho e as pessoas 

que permaneceram no Centro Histórico de Salvador não foram suficientes para dar essa 

função e movimentação imprescindíveis ao local. Finaliza, afirmando que em 
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recuperação de outras áreas no campo internacional essa “função bairro” nunca foi 

esquecida pelos responsáveis governamentais. 

Em seguida, a Figura 8 apresenta a freqüência de serviços turísticos identificada 

nesse levantamento. As tipologias foram agrupadas segundo a estrutura e organização 

do mercado turístico internacional (BENI, 1998), ou seja, meios de hospedagem, 

equipamentos de A & B – bares e restaurantes, agências de viagem e serviços turísticos 

variados como transporte, comunicação e informação e comercialização de ingressos 

para eventos culturais. 

 

Figura 8. Serviços turísticos no CHS – Pelourinho – Tipologias. (Dados obtidos no: 

Levantamento de Uso do Solo, 2008) 

 

Observando mais atentamente esses resultados nota-se primeiramente a 

predominância de estabelecimentos de varejo de produtos associados ao turismo e à 

cultura baiana. As lojas de souvenires, os ateliers de artistas locais e lojas de roupas 

lideram o comércio turístico. Tais estabelecimentos se repetem sucessivamente entre os 

quarteirões e a homogenização e padronização dos produtos comercializados acaba por 

imprimir uma certa monotonia na paisagem das ruas. Cartões postais, lembranças da 

Bahia, filmes, berimbaus, camisetas com motivos baianos, artigos de praia idênticos ou 

muito semelhantes entre si são insistentemente colocados à vista dos turistas que 
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circulam pelo local. O mesmo acontece com os ateliers de arte. A quantidade de ateliers 

que exibem pinturas de paisagens do Centro Histórico, da cultura e dos personagens 

afro-baianos nas portas e janelas de seus estabelecimentos é tão grande que sua 

percepção é praticamente impossível. Essa situação se agrava com a enorme quantidade 

de ambulantes e barracas que vendem os mesmos artigos desses estabelecimentos. 

Também se constata a presença significativa de joalherias que comercializam 

artigos com pedras preciosas e semipreciosas brasileiras. Mais discretos que os casos 

anteriores, tais estabelecimentos apresentam alguns procedimentos de segurança que 

inibem a entrada de turistas em seus interiores. Entretanto, é comum observarmos 

mulheres vestidas de baianas tradicionais distribuindo panfletos comerciais desses 

estabelecimentos em pontos de alta circulação de turistas. 

Mesmo identificando alto nível de padronização de produtos turísticos 

comercializados, esse estudo também identificou freqüência significativa de produtos 

diversificados e inovadores nos estabelecimentos comerciais voltados ao turismo. 

Bebidas caseiras, artigos de renda, instrumentos de percussão diferenciados, charutaria, 

livraria, prataria, artesanato fino são alguns exemplos de produtos encontrados nesses 

estabelecimentos. 

Por fim, vale ressaltar a presença de alguns antiquários e lojas de decoração na 

área estudada. Marcados pelo alto nível do design de interiores e pela excelente 

apresentação de seus produtos, tais estabelecimentos se destacam na paisagem e 

claramente determinam o perfil dos consumidores por eles pretendidos. 

Quanto aos serviços turísticos específicos, observa-se a predominância dos 

restaurantes e meios de hospedagem. Os restaurantes apresentam os mesmos problemas 

observados nas lojas de souvenires e nos ateliers de pintura, ou seja, alta freqüência e 

concentração do mesmo tipo de estabelecimento em áreas próximas ou contíguas. No 

entanto, a versatilidade dos produtos oferecidos, como refeições, porções, pizzas, 

lanches e bebidas encontrados na maioria desses estabelecimentos diversifica o perfil da 

demanda pretendida. Outro fator que favorece esse setor é a possibilidade da colocação 

de mesas em algumas ruas e praças do Centro Histórico, o que os tornam mais 

procurados pela demanda turística. 
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Os meios de hospedagem identificados apresentam-se bem distribuídos por toda 

a área recuperada. Consistem, na sua maioria, em pousadas e albergues da juventude 

destinados a um público mais jovem ou com menor intenção de gastos em hospedagens. 

Já há hotéis de categoria superior no Centro Histórico de Salvador de padrão 

internacional e é interessante notar que a presença significativa desse serviço no local 

pode refletir alguma evolução no perfil do turismo desenvolvido em Salvador, uma vez 

que a preferência pela área histórica central da cidade em detrimento da orla marítima 

pode estar relacionado à mudanças no perfil da demanda turística que visita a cidade. 

A título de ilustração, se destacam também no Centro Histórico alguns serviços 

turísticos diversos como internet-cafés, casas de câmbio, locadora de automóveis, posto 

de venda de ingressos para eventos culturais e posto de informação turística da 

Bahiatursa – empresa de turismo do estado. 

Ao analisar globalmente os espaços turísticos comerciais existentes no Centro 

Histórico revitalizando constata-se a incompatibilidade do poder de investimentos dos 

negócios e produtos ali comercializados com os recursos que foram investidos pelo 

órgão público estadual no Programa de Recuperação. Esse fato revela algumas falhas 

nas estratégias econômicas adotadas pelo Programa. Extrema centralização do órgão 

público no processo de gestão, ausência de parcerias e participação do mercado local, 

falta de estudos de viabilidade econômica e de avaliação de resultados são alguns 

problemas constatados a partir dos resultados que ora se observa na dinâmica e 

econômica local. 

Questionado sobre o perfil dos negócios turísticos e os procedimentos adotados 

pelo órgão público no Centro Histórico, Raul Sampaio Chagas Neto declara que existe 

um controle rígido por parte do órgão em relação aos usos destinados imóveis 

recuperados. O órgão mantém um estudo de impacto econômico e espacial que revela as 

atividades mais rentáveis para o local, bem como àquelas que são incompatíveis com a 

área. Uma vez aprovado o negócio pelo órgão, e licenciado pela prefeitura municipal o 

empreendedor inicia o pagamento de locação. 

Segundo o arquiteto, efeitos adversos como sazonalidade e fluxos de turistas 

aquém do esperado fizeram com que os empresários selecionados no início do Programa 

fechassem seus negócios, cedendo os espaços para outros negócios com menor poder de 
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investimento e diferencial de produtos. Tais efeitos adversos permaneceram e se 

agravaram ao longo dos anos levando a altos índices de inadimplência por parte de 

empresários locatários, residentes e organizações não governamentais ali instaladas. 

A inadimplência e a falta de recursos do Estado ora vivenciadas vêm 

comprometendo a prática de recuperação e manutenção dos quarteirões recuperados 

que, segundo a arquiteta Elisabete Palmeira, demonstram a total dependência da 

sociedade local em relação às ações do Estado. Segundo a arquiteta, as pressões por 

parte da sociedade em relação à melhoria e animação da área são totalmente 

responsabilizadas ao Estado. 

Tais informações ratificam as questões aqui discutidas e revela claramente os 

efeitos da intencionalidade rígida da proposta em tornar o Pelourinho uma área turística, 

uma vez que a não apropriação e envolvimento natural de investidores e da população 

local criaram uma dinâmica urbana artificial mantida pelo órgão público. Entretanto, 

outras questões levantadas no estudo de campo são fundamentais para aprofundarmos a 

análise pretendida por esta pesquisa. 

Numa tentativa de aumentar os fluxos turísticos e minimizar os problemas e 

pressões da sociedade local, o Governo do Estado da Bahia iniciou em 1995 o Projeto 

Pelourinho Dia & Noite, hoje, atualmente chamado de Pelourinho Cultural, que consiste 

na realização de shows e eventos culturais nas praças situadas no interior dos 

quarteirões recuperados. Tal estratégia se sobrepôs ao conceito original do Programa 

que seria despertar o interesse pela convivência e sociabilidade no interior dos 

quarteirões, criando um espírito de vizinhança entre os empresários, os turistas e a 

comunidade local. 

A montagem, desmontagem, contratação e pagamento referentes aos custos dos 

eventos culturais são de total responsabilidade do Estado através de sua Secretaria de 

Cultura e Turismo. Tal iniciativa, embora positiva, reforça ainda mais o alto nível de 

centralização, dependência e intervenção do órgão público na dinâmica urbana local.  

Com tal animação cultural, o Programa criado na gestão do PFL na época e 

ainda hoje mantido pelo PT, pretendia tornar a área revitalizada permanentemente e 

freqüentada, além de incentivar o caráter cultural da área. Esse fato nos remete a uma 
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outra discussão observada no capítulo anterior: a associação do Pelourinho revitalizado 

com a imagem da cultura baiana contemporânea através do fortalecimento da imagem 

dos grupos culturais negros atuantes no Centro Histórico. 

O levantamento de uso do solo realizado por esta pesquisa permite analisarmos a 

presença das organizações sócio-culturais locais na dinâmica urbana ora observada no 

local. Embora a participação geral dessas organizações na área seja baixa em relação às 

outras atividades identificadas – 09% do total – resultados mais detalhados acerca 

dessas organizações revelam realidades interessantes. A Figura 10 apresenta a 

freqüência dos diferentes tipos de organizações sociais e culturais identificadas. As 

organizações sócio-culturais locais foram divididas em três tipos: os grupos 

assistenciais, ou seja, aqueles que têm como proposta a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade, as associações locais que reúnem grupos sociais 

representativos na dinâmica sócio-econômica local e os grupos culturais afros que 

valorizam a cultura baiana difundida internacionalmente através da música e dança. 

 

Figura 09. Organizações sócias culturais locais no CHS – Pelourinho – Perfil. (Dados 

obtidos no: Levantamento de Uso do Solo, 2008) 

 

Observando-se os resultados apresentados nessa figura constata-se a liderança 

das associações locais no conjunto dessas organizações. A maior parte dessas 
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associações está relacionada a grupos econômicos atuantes na área como a Associação 

da Baianas do Acarajé, a Associação dos Vendedores Credenciados do Centro Histórico 

e o Centro dos Artesãos do Centro Histórico, além de fortes grupos representativos da 

sociedade baiana, como o Grupo Gay da Bahia e o Grupo da Consciência Negra. Esse 

fato revela um aspecto importante na nova dinâmica urbana imposta pelo Programa: a 

reorganização da sociedade local e sua identificação com a área do Centro Histórico. 

Maior visibilidade das associações, maior interação com outros setores econômicos e 

sociais e formação de redes são conseqüências positivas desta presença significativa. 

Como já observado no capítulo anterior, os grupos culturais afro são bastantes 

presentes em toda a área recuperada. Desses grupos, destaca-se a presença marcante do 

Grupo Cultural Olodum e Filhos de Gandhy, que além de ocupar diversos imóveis no 

Centro Histórico atrai centenas de turistas e soteropolitanos em suas apresentações no 

local. 

Além da presença de tais grupos, é importante apresentarmos a freqüência das 

organizações de interesse público observadas na área. A frequência dessas organizações 

foi registrada através de três grupos distintos: as entidades assistenciais e de fomento, os 

serviços públicos e os órgãos públicos existentes. A Figura 11 apresenta os resultados 

desse registro. 

 

Figura 10. Organizações de interesse público no CHS – Pelourinho – Perfil. (Dados 

obtidos no: Levantamento de Uso do Solo, 2008) 
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Os serviços públicos lideram na área através de pontos de atendimento ao turista 

e aos cidadãos em geral, como o posto de informação turística da Bahiatursa e os postos 

da polícia militar e da polícia civil. No entanto, os serviços públicos mais freqüentes são 

as escolas públicas. Esse fato revela a importância do Centro Histórico como área 

residencial relevante. Em contrapartida, não foram identificadas outras atividades 

associadas a uso residencial como posto de saúde, creches, centros esportivos e espaços 

de lazer no conjunto levantado. 

Diversos órgãos públicos também são freqüentes e ocupam edifícios de alta 

relevância histórico-cultural, como a Coelba, diversas Gerências do IPAC, Museu 

Aberlado Rodrigues e a Bahiatursa no Centro Histórico de Salvador-Pelourinho. 

Por fim, as entidades assistenciais e de fomento são significativas na área e estão 

normalmente ligadas ao desenvolvimento turístico local, como o SEBRAE que mantém 

um ponto de atendimento aos empreendedores, o SENAC que disponibiliza um 

restaurante-escola no largo do Pelourinho e o Instituto de Hospitalidade, que desenvolve 

atividades de capacitação e apoio às empresas turísticas locais. 

Mesmo com a situação acima apresentada, bem como as propostas de animação 

cultural permanente e investimentos freqüentes do Estado, a viabilidade econômica do 

turismo vem demonstrando desgastes. No entanto, observam-se efeitos importantes dos 

problemas hoje observados no local e da própria forma de condução do processo de 

revitalização imposto. 

As respostas sociais locais revelam alternativas bastante interessantes aos 

problemas locais ou nacionais enfrentados pelos empresários e pela população. 

Vendedores ambulantes se apropriam das fachadas dos imóveis fechados para exporem 

seus produtos, transformando o espaço público e dando novos significados à paisagem 

local. Artesãos, artistas, cabeleireiras e baianas de acarajé se estabelecem na área, 

totalmente alheios ao controle rígido do Estado. 

Da mesma forma, a responsabilidade dos custos de locação frente à demanda 

turística insuficiente faz com que alguns empresários locais tomem medidas alternativas 

também alheias ao controle estatal. Uma medida freqüente adotada pelos empresários é 

implantar dentro de seus estabelecimentos espaços complementares de venda de 
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produtos diferenciados. Uma loja de souvenires acaba também vendendo tortas, café, 

pastéis; um atelier de artes se transforma em bar e um restaurante também comercializa 

souvenires. Além de comprometer a oferta concorrente, tais medidas esbarram em 

questões de fiscalização e saúde pública, afirma Raul Sampaio Chagas Neto. 

Também é comum observarmos ao longo das ruas do Pelourinho, imóveis que 

sublocam espaços não utilizados pelo estabelecimento, como acessos de serviços, 

escadas, salas em andares superiores ou mesmo dividem o próprio espaço de venda do 

estabelecimento com outros negócios de menor ou igual poder de investimentos. 

Pequenas lojas de doces ou salgados, vendedores de água de coco, cigarro ou mesmo 

souvenires são implantadas em diferentes espaços, concorrendo com os 

estabelecimentos oficiais fortalecendo a clandestinidade e enfraquecendo o controle do 

órgão público. 

O arquiteto Raul Sampaio afirma que a sublocação é um problema freqüente no 

Pelourinho e totalmente contrária às normas do contrato de locação. No entanto, o 

volume de espaços sublocados e os custos processuais envolvidos dificultam uma ação 

mais ágil e operante do Estado nesse sentido. 

Independente de questões contratuais, legais ou mesmo éticas que envolvem a 

apropriação do comércio informal na área, é interessante notarmos a força da vitalidade 

sócio-espacial urbana frente aos rígidos mecanismos de controle impostos pelo 

planejamento. Da mesma forma, o controle quantitativo e qualitativo dos 

estabelecimentos do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador 

contraria a dinâmica econômica natural dos mercados e de investimentos, reduzindo o 

Pelourinho a um empreendimento fechado e homogêneo do tipo shopping-center 

temático, o que dificulta sua integração com os outros setores sócio-espaciais da cidade. 

Com os fatos apresentados até o momento é possível observarmos outros 

fenômenos interessantes na área de estudo. Será apresentada a seguir a identificação de 

distintas territorialidades em formação no Centro Histórico de Salvador – Pelourinho, 

decorrentes do sentido dos fluxos turísticos, dos efeitos do controle estatal na área e das 

variadas formas de apropriação dos espaços públicos e privados. 
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4.2. O Programa de Revitalização e a Formação de Novas Territorialidades no 

Centro Histórico de Salvador 

A história e evolução do Programa de Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador-Pelourinho evidenciam a intencionalidade do Estado em criar e fortalecer a 

territorialidade turística na área. A localização das quadras a serem recuperadas, as 

etapas de implantação do Programa, os usos estabelecidos, as novas formas 

arquitetônicas, o fortalecimento diário de shows culturais e o sistema de controle 

imobiliário adotado nitidamente reforça relações sociais associadas ao turismo. No 

entanto, é importante salientarmos a afirmação de Santos (1997, p. 74-76), que mesmo 

havendo uma intencionalidade marcada por relações verticais a localidade responde 

prontamente reorganizando o espaço e criando outras territorialidades. 

Tais territorialidades, mesmo que apresentem seus limites permeáveis e não tão 

bem definidos na área do Centro Histórico de Salvador, como reitera Pinho (1996, p.39-

40), são nitidamente perceptíveis no espaço urbano local. Porém, uma primeira 

demarcação dos limites dessas novas territorialidades pode ser visualizada se levarmos 

em consideração alguns fatores relacionados aos fluxos turísticos e ao próprio uso do 

solo. 

Para analisarmos os fluxos turísticos é importante lembrarmos que o Programa 

de Recuperação do Centro Histórico de Salvador foi baseado numa percepção 

contemplativa do cenário arquitetônico tendo como o epicentro o largo do Pelourinho. 

Nesse sentido, a contemplação turística se dá através de eventos visuais seqüenciais 

tendo como ponto máximo o cenário emblemático da praça que identifica todo o 

conjunto. A análise seqüencial e contemplativa desta paisagem urbana pode ser 

explicada através do conceito desenvolvido pelo urbanista Gordon Cullen. 

Segundo Cullen (2002, p.19) o percurso desenvolvido por algum indivíduo 

atento aos elementos arquitetônicos que o envolvem pode revelar uma sucessão de 

eventos visuais distintos, denominada visão serial. A visão serial pode ser, segundo o 

autor, estimulada a partir do agrupamento peculiar de elementos arquitetônicos como 

volumetria, ornamentos, entradas, mas também pela própria apropriação humana como 

circulação unilateral, movimentos dispersos ou aglomerações estáticas. 
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A análise desse conceito é importante no sentido que podemos explicar algumas 

intencionalidades da arquitetura sobre a reação e o comportamento perceptivo dos 

usuários da cidade. Também pode explicar, e neste caso aplica-se o caso do Pelourinho, 

a razão pela qual observamos fluxos humanos definidos no espaço a partir de 

apropriações humanas e pela intencionalidade do planejamento. 

Para se realizar uma análise de visão serial é necessário o acompanhamento 

permanente de determinados grupos num espaço, acompanhado de uma análise 

individual sobre a percepção dos eventos visuais estimulada durante o percurso. Embora 

intrinsicamente subjetiva, esta análise é extremamente valiosa nos estudos sobre 

paisagem urbana e este trabalho a realizou com o objetivo de analisar e mapear os 

fluxos turísticos existentes em toda a área do Pelourinho. 

Acompanhando atentamente alguns grupos de turistas que visitavam o local, 

bem como uma análise perceptiva mais minuciosa , foi possível elaborar o mapa de 

fluxos turísticos que orienta sua visão serial na área do Pelourinho, conforme 

apresentará a figura 11. Cabe ressaltar que a análise da visão serial aqui apresentada se 

baseia nas categorias perceptivas desenvolvidas pela teoria de Cullen (2002 p.20-58). 

Para melhor acompanhamento desta análise foi realizada uma demarcação dos pontos 

aqui colocados sobre uma viagem aérea do local, conforme demonstra a figura 11  

A visão serial do percurso realizado na área recuperada tem início na Rua Chile, 

nas proximidades da Igreja d‟Ajuda, local onde se encontra o terminal de transporte 

público e turístico. Tendo como objetivo a chegada ao largo do Pelourinho, tem-se 

como primeiro evento visual a Praça Municipal (Figura 11 ponto 01), onde as visuais se 

abrem e é possível perceber a grandiosidade dos edifícios públicos ali presentes e a 

entrada marcante do famoso Elevador Lacerda. O alcance visual é nitidamente 

delimitado pelo posicionamento rígido e altura regular dos edifícios denominada por 

Cullen como delimitação do espaço (2002, p.34). No entanto, a padronização 

paisagística se rompe com a presença de um ruído visual contrastante, ou seja, um 

amplo edifício modernista de vidro e concreto – a Prefeitura Municipal que desvia o 

olhar e induz a retomada do percurso rumo ao seu destino principal (Figura 11 – ponto 

02). 
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A sequência visual assume, a partir desse ponto, uma característica de corredor, 

conduzido fortemente pelo alinhamento rígido e altura similar do prédio da prefeitura e 

de alguns edifícios comerciais paralelos. No entanto, observa-se ao longe a expectativa 

de uma nova abertura visual, deflexiva transversalmente – a Praça da Sé (Figura 11 – 

ponto 3). Esta Praça, reurbanizada recentemente, não favorece a sociabilização e a 

permanência neste espaço público, uma vez que possui elementos construtivos que 

enaltecem a arquitetura grandiosa do Paço Arquiepiscopal e da Igreja e Santa Casa de 

Misericórdia. Tais elementos consistem em sucessivos canteiros, espelhos d‟água e 

fontes que emolduram os edifícios e reforçam o caráter de passagem da Praça. A 

apropriação humana local dispersa também reforça o sentido de passagem do lugar, uma 

vez que vendedores de fitas do Bonfim, pedintes e promotores de lojas assediam 

fortemente os turistas passantes. 

O percurso se auto-sinaliza através da presença marcante de um edifício barreira 

ao final da Praça (Figura 11 – ponto 04) – a Catedral Basílica -, cuja silhueta 

longitudinal e monumentalidade reforçam a necessidade de seguir o percurso. Ao 

contornar este edifício para apreciá-lo, os turistas passantes se deparam com um evento 

surpresa, ou seja, a abertura visual e demarcação definida da Praça Terreiro de Jesus 

(Figura 11 – ponto 05). A mistura de cores, sons, texturas e movimentos presentes na 

praça, devido à vegetação, diferentes escalas de edifícios, igrejas, música e pessoas 

incomuns (baianas do acarajé, cabeleireiros afro, artistas performáticos, travestis) nos 

remete a uma apreciação mais demorada de forma a apreender todas as novas 

informações ali contidas. Esse importante ponto do percurso é repleto dos elementos 

simbólicos apresentados por Pinho (1996, p.78) que remetem à imagem da Bahia 

contemporânea e indicam a proximidade do ápice da visita: o Largo do Pelourinho. 

Após uma contemplação mais preciosa da praça e a interação com alguns 

membros da comunidade, o percurso é retomado e instintivamente os visitantes buscam 

algum elemento paisagístico que remeta a direção a ser tomada. A inexistência de 

sinalização turística dificulta a decisão e torna a situação mais desafiadora. No entanto, 

percebe-se nesse momento que a continuidade do percurso pode ser restabelecida 

através do intenso fluxo de pessoas num determinado lado da praça, mais 

especificamente na esquina de uma rua, onde se concentram bares com mesinhas na 

calçada e alguns cabeleireiros travestis que fazem seu trabalho ao ar livre (Figura 11 – 
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ponto 06). O movimento constante nos desperta a atenção e nos sugere a seguir aquele 

destino. 

Ao se adentrar pela rua Alfredo de Brito (Figura 11 – ponto 07) o cenário muda 

drasticamente: as visuais se fecham e a ruma assume um caráter de corredor. A 

homogeneidade volumétrica dos edifícios associada à repetição de usos – comércio 

turístico nesse caso – reforça o caráter de passagem da rua. Tal situação é ainda 

acentuada pela topografia em declive da rua e pela pontuação de elementos 

arquitetônicos que induzem subjetivamente a rápida travessia do local, como a 

expressiva presença de imóveis fechados e o monumental prédio da antiga Faculdade de 

Medicina da Bahia em péssimo estado de conservação e em início de obras de restauro. 

O intenso fluxo descendente sinaliza, entretanto, a chegada de um evento importante e a 

iluminação no final da ladeira aponta a chegada ao ponto máximo do percurso: o Largo 

do Pelourinho. 

Nesse ponto (Figura 11 ponto 08), o cenário conhecido e associado à imagem do 

lugar desperta a necessidade da contemplação minuciosa e da interpretação dos 

diferentes símbolos presentes: arquitetura, música, personagens baianos,cultura local e 

comércio turístico. Curioso destacar que a escala do largo do Pelourinho associada ao 

movimento visual do conjunto – declividade acentuada, planos visuais diferenciados e 

volumetrias contrastantes, despertam a curiosidade na apreciação da paisagem como um 

todo. As pessoas ali presentes se acumulam numa extremidade da praça – em frente à 

casa Jorge Amado – e em forma de anfiteatro para uma apreciação mais ampla do 

cenário. 

Uma vez terminado o percurso, o fluxo turístico se redistribui nas diversas saídas 

da praça, mas tende a seguir outro percurso: o da Rua Gregório de Matos (Figura 11 – 

ponto 09). A partir desse local a proximidade entre os visitantes e a paisagem de 

entorno é valorizada pelas cores e pelo bom estado de conservação dos edifícios e pelo 

comércio turístico. O desenho colonial, com bifurcações, curvas, aclives, passagens e as 

praças internas aos quarteirões favorecem uma relação direta entre os visitantes, a 

arquitetura, e a sedução visual estrategicamente induzida pelo comércio turístico local, 

incentiva a entrada nos edifícios (Figura 11 – ponto 10). 



100 

 

Com essa leitura de paisagem, é possível mapearmos graficamente o fluxo 

turístico local, analisando os espaços de travessia, parada, dispersão e distribuição de 

pessoas. É o que demonstra a figura 11. 

Essa leitura torna-se fundamental para compreendermos e traçarmos o fluxo 

turístico de uma área urbana onde a paisagem orienta a percepção. Embora esta análise 

seja subjetiva e referencial é sem dúvida fundamental para demonstrarmos outras 

instâncias de análise, neste caso, a formação de novas territorialidades no Centro 

Histórico de Salvador Pelourinho. 

Para uma definição mais clara dos limites de tais territorialidades é fundamental, 

no entanto, a associação dos fluxos turísticos com o uso de solo da área revitalizada. 

Este trabalho identificou a presença de quatro territorialidades distintas no local. Mesmo 

não apresentando limites definidos e demonstrando permeabilidade entre si, esta análise 

demonstra novas formas de organização sócio-espacial locais. A Figura 12 apresenta as 

localizações e limites imaginados dessas territorialidades, observadas em toda a área 

que envolve o Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador. 

A primeira territorialidade nitidamente perceptível no conjunto se refere à 

apropriação dos espaços públicos pelo comércio informal e ambulante. Essa 

territorialidade é favorecida pela presença dos monumentais edifícios públicos com 

acesso restrito a turistas e do comércio local extremamente especializado, pois acelera o 

caráter de passagem dos fluxos turísticos rumo ao destino principal da visita. Tal 

situação resulta na proliferação de ambulantes nos espaços públicos, como na Praça da 

Sé e na Praça Terreiro de Jesus. A quantidade de pontos de comércio informal é 

expressiva e já se observa um princípio de organização espacial desses trabalhadores. 

Ao visitar freqüentemente a área, pode-se notar que algumas barracas se instalam 

sempre na mesma localidade e já se tornam referência espacial no local. 

Essa situação se intensifica na Rua Alfredo de Brito onde a proximidade do 

largo do Pelourinho e a configuração da paisagem da rua aceleram o caráter de corredor 

e de passagem rápida por esse espaço. No local, a presença de comércio informal é 

bastante alta nas calçadas que margeiam a rua, sobretudo nas fachadas dos edifícios 

fechados e na extensa entrada do antigo prédio da Faculdade de Medicina. 
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Curiosamente, o comércio informal se especializa: artesãos e artistas locais expõem seus 

produtos e aproveitam das fachadas para estruturar uma improvisada vitrine. 

 

 

Figura 11. Fluxo turístico e visão serial no CHS- Pelourinho.Fonte:Conder,2008. 



102 

 

 

Figura 12. Análise de territorialidades. Fonte: Conder, 2008. 

 

 

Figura 13. Programa de Recuperação do CHS. Fonte: Conder,2000, IPAC 2000, 

Sant‟Anna 2003, Santos & Miranda 2002; Mapa base: IPAC, 2000. 

 

No aspecto público ou de interesse coletivo, observa-se o IPAC, CONDER, 

Bahiatursa, SEBRAE, Polícia Militar, Polícia Civil entre outros, que confere ao espaço 

uma clara sensação de controle e ordem. A ausência de ambulantes, o comércio turístico 

diferenciado, o bom estado de conservação das fachadas do casario, a limpeza das ruas, 

o bom policiamento e a monumentalidade dos edifícios conferem a esse local a 
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denominação discutida por Sharon Zukin e muito bem analisada por Pinho (1996, p. 

82): a de Paisagem de Poder. A harmonia social, a estrutura organizada de bens 

simbólicos e de consumo e a valorização da cultura e do lazer remetem a uma imagem 

de sucesso do poder local e do planejamento urbano. 

Essa territorialidade expressa a vontade idealizada do Programa de Recuperação 

do Centro Histórico de Salvador por seus realizadores e parceiros. A “vitrine” do 

Pelourinho reúne todos os espaços necessários para o fortalecimento da imagem 

turística difundida pelo marketing público e privada. A proteção do patrimônio 

arquitetônico, os equipamentos culturais diferenciados como museus e centros culturais, 

a presença de grupos culturais afro-brasileiros mundialmente conhecidos como o 

Olodum e os Filhos de Ghandy, as manifestações culturais selecionadas e apresentadas 

nas praças culturais e o comércio turístico diferenciado se concentram todos neste 

espaço, traduzindo e materializando a imagem da Bahia contemporânea e idealizada 

para o turismo. 

A terceira territorialidade se restringe aos quarteirões localizados nas imediações 

da Rua Santa Isabel e Rua das Laranjeiras, num espaço conhecido localmente como 

“Alto do Pelourinho”. Fora da área de grande fluxo turístico, o Alto do Pelourinho 

reúne restaurantes, ateliês, bares e pousadas diferenciados pela alta qualidade de 

serviços e produtos. 

Muito freqüentado pela população de Salvador, seu acesso é facilitado por um 

amplo e sofisticado estacionamento subterrâneo que privilegia carros particulares. A 

paisagem desse local revela um senso estético apurado e organização espacial dos 

mobiliários por parte dos empresários locais. Observando o local percebe-se uma forte 

interação entre os estabelecimentos e funcionários locais na padronização estética de 

equipamentos e na manutenção dos edifícios. 

Segundo entrevista realizada com o artista plástico Warleo, proprietário de 

atelier no local e diretor da Galeria Solar Ferrão do IPAC, o Alto do Pelourinho é um 

espaço diferenciado, onde a noção de comunidade, solidariedade e vizinhança são 

presentes entre os empresários, funcionários e visitantes. Segundo o artista plástico, até 

os turistas que freqüentam o local são diferenciados, pois ao buscarem um local 

tranqüilo e charmoso para se divertirem se deparam com uma face da Bahia. Embora 
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essa territorialidade expresse novas formas de apropriação física e simbólica do local, a 

espetacularização da paisagem e do consumo permanecem, porém, com outros 

significados. 

A quarta e última territorialidade observada se localiza na área que corresponde 

à sétima etapa do processo de revitalização do Centro Histórico. Ainda em fase inicial 

das obras, essa territorialidade expressa a realidade do patrimônio cultural não 

privilegiado pelas ações da Revitalização. Conhecida como a “Região da 28”, devido à 

rua principal que a atravessa – Rua 28 de setembro, as condições locais revelam o 

passado de todo o Centro Histórico antes do processo de revitalização. O casario se 

encontra totalmente degradado e destruído. Os usos predominantes são residenciais, 

ocupados basicamente por cortiços. Prostituição, alcoolismo, mendicantes, traficantes, 

drogados são freqüentemente observados no espaço público que o dividem com 

crianças, donas de casa e senhores idosos que apreciam o movimento. 

Mesmo contendo importantes edifícios de valor cultural, inclusive alguns com a 

ocupação de algumas gerências do IPAC a ausência de turistas e de policiamento é 

quase absoluta. O uso residencial se mescla, no entanto, com um tipo de comércio local 

especializado na venda de produtos de som e de instrumentos musicais. A convivência 

entre os usos é pacífica e percebe-se a importância da indústria cultural na dinâmica 

sócio-econômica da cidade. Entretanto, a sensação de abandono e degradação sócio-

espacial contrasta com o espaço higienizado e organizado para o turismo na área 

revitalizada. 

A formação de territorialidades horizontais inseridas numa ampla área de clara 

territorialidade vertical se torna fundamental na avaliação, na revisão e na continuidade 

do Programa. Certamente, a forma de condução do processo poderá desencadear sérios 

conflitos com as novas formas de organização do espaço. O caso Pelourinho demonstra 

de forma evidente a força do espaço econômico, cultural e urbano e a resposta das 

relações sociais frente ao processo unilateral muitas vezes desempenhado pelos órgãos 

públicos de planejamento social e econômico. 

Indagações sobre o futuro das demais áreas do Centro Histórico de Salvador nos 

incitam e nos preocupa. Mas ainda há muito que se discutir sobre o processo de 

revitalização ora implantado. 
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Observando-se as premissas estabelecidas pelo Planejamento Estratégico e as 

ações de uma das suas principais estratégias, que é a revitalização urbana, percebe-se 

claramente a intenção de seus idealizadores em criar um receituário de procedimentos e 

ações urbanas a serem aplicadas a todas as cidades que almejam entrar no “hall” das 

cidades globais. 

No entanto, observa-se pela análise no caso do Centro Histórico de Salvador, 

que a importação de modelos internacionais de países desenvolvidos pode não levar a 

cidade a atingir os resultados esperados. Constata-se que as peculiaridades das relações 

sociais locais interferem no desenvolvimento do processo que envolve esta estratégia e, 

nesse sentido, o planejamento estratégico implantado fica reduzido apenas a seu aspecto 

formal e estético. 

Se o Planejamento Estratégico visa incorporar áreas urbanas em processo de 

degradação às demais áreas de evidente vitalidade urbana, obviamente que essa 

intervenção requer uma maior participação da sociedade local, sobretudo da iniciativa 

privada e da comunidade. O poder público local se transformaria no principal agente 

articulador entre os diversos agentes que participam desse processo, tendo como 

prioridade básica os interesses da população. 

Cabe ressaltar, no entanto, que pela lógica do sistema capitalista global a 

ampliação dos mercados consumidores requer maior participação das empresas 

transnacionais nesse processo e, devido ao alto poder de investimentos destas, acabam 

sendo as principais protagonistas dos programas de revitalização urbana. Essa situação 

conduz, naturalmente, à padronização e homogenização não só das paisagens, mas 

também dos espaços urbanos produzidos pela intencionalidade estrategicamente 

liderada por essas empresas transnacionais. 

Entretanto, como normalmente tais áreas são dotadas de elementos 

arquitetônicos de alto valor patrimonial ou de manifestações culturais tradicionais 

locais, a situação fica mais complexa. Transformar o patrimônio de determinada 

localidade em cenário e objeto de consumo através da reinvenção de uma identidade de 

interesse do turismo “conquistador”, merecem considerações mais profundas. Se a 

memória faz parte da experiência de lembrança e de esquecimento dos processos 

históricos de determinada localidade, essa localidade deve decidir o futuro dos objetos e 
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das manifestações culturais associadas a esse processo. A refuncionalização de áreas 

baseadas somente em usos atrelados ao consumo diminui e ignora os múltiplos sentidos 

simbólicos que tais elementos possuem. A diversidade simbólica e cultural poderia 

levar à diversidade funcional e à vitalidade urbana por iniciativa da sociedade local. 

Induzir uma vitalidade urbana baseada em demandas transnacionais e de 

consumo acentua a tendência de esgotamento desse produto urbano. Pela própria lógica 

do sistema capitalista atual, a ampliação de novos mercados requer uma ampliação e 

modernização dos produtos. A efemeridade associada ao consumo contemporâneo 

levará, indiscutivelmente, à saturação e ao esgotamento das possibilidades econômicas 

nas áreas revitalizadas, seja pela atividade turística, seja pelos negócios. Por mais 

interessantes e peculiares que sejam às formas arquitetônicas empregadas nesses locais 

– cenários nostálgicos, espaços com arquitetura espetacularizante ou globalizada – 

conduzirão à monotonia e a busca de novos produtos por parte da demanda consumista. 

E é justamente esse ponto da questão: a revitalização, que enfatiza a necessidade de 

diversidade de usos nessas áreas, não parte do princípio que é necessário diversificar 

não só os usos, mas também as demandas sociais que procuram essas áreas. 

Implantar atividades como residências, comércio, negócio, lazer e turismo 

dirigidos a um único padrão de demanda, conduz à padronização e à saturação dessas 

áreas. E, nesse sentido, envolver a memória de uma localidade através de seu 

patrimônio requer uma discussão mais cuidadosa. 

Essa situação se agrava quando algumas cidades, como Salvador, copiam 

parcialmente o modelo e induzem um processo diferente àquele normalmente observado 

nas cidades que obtiveram relativo sucesso com o emprego de tais estratégias. Cabe, 

neste momento, realizarmos um detalhamento mais minucioso do processo implantado 

no Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador. Para melhor 

visualização apresenta-se a seguir, a Tabela 3, detalhando as principais características 

que ressaltam o processo implantado nessa cidade.  
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Tabela 3. Quadro do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador-Pelourinho. 

Fonte: Borja(1997),Sanchez(2003) e Sant‟Anna(2003). 

FATORES IMPORTANTES NO 

PROCESSO DE 

REVITALIZAÇÃO 

CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR-

PELOURINHO 

1. Característica da Área Escolhida Área Histórica ocupada com cortiços 

E comércio de âmbito local 

2. Justificativa da Escolha Área dotada de patrimônio, violência local e 

fortalecimento da economia da cidade e do Estado 

com o turismo. 

3. Oportunidade que tornaria 

estratégica a proposta 

Não havia oportunidades aparentes 

4. Estratégia de Viabilização da 

proposta 

Centralização do órgão público e intensa propaganda 

5. Recursos Públicos 

6. Atividades e usos previstos Predominantemente turismo 

7. Características da Intervenção Revitalização dos edifícios, manutenção integral das 

fachadas 

8. Estratégias de Ocupação Convite e facilidades oferecidas a empresários locais 

9. Estratégias de Inserção  da 

Comunidade Local 

Organizações sócio-culturais locais e algumas 

residências permaneceram seletivamente no local 

10. Formas de Gestão Gestão Centralizada no Órgão público. Dependência 

das ações públicas para o desenvolvimento da área. 

11 . Vitalidade urbana atingida  Sim 

12. Resultados alcançados Não 

13 .Justificativas de sucesso ou de 

problemas 

Problemas devido à necessidade de manutenção 

permanente do Estado, substituição de negócios e 

animação induzida por eventos culturais 

14. Aceitabilidade da população Parcial 

15 .Manutenção da proposta 

original 

Controle rígido do Estado, mas observa-se 

formação de novas territorialidades horizontais 

16. Continuidade da proposta Sim em área contínua e participação de novas 

frentes de financiamento 



108 

 

No caso do Pelourinho, não havia uma oportunidade clara que justificasse o 

empreendimento. Havia sim uma necessidade de melhorar a economia do estado através 

do turismo, onde a associação do Centro Histórico de Salvador recuperado à imagem do 

produto turístico Bahia foi à estratégia adotada. Esse fato demonstra uma diferença 

marcante. No caso do Pelourinho, a estratégia adotada nunca visou gerar recursos que 

pudessem ser investidos em outras áreas ou setores da cidade, como habitação, 

transporte público, lazer, etc. A revitalização urbana pontual seria a estratégia de 

promoção do turismo de forma generalizada. Salvador se utilizou de uma estratégia 

econômica para viabilizar um projeto também econômico para o estado da Bahia. Nota-

se claramente que a questão urbana que envolve a revitalização nunca foi levada a cabo 

pelo programa de revitalização do Pelourinho. O produto turístico Pelourinho, através 

da recuperação do seu patrimônio, viabilizaria um projeto turístico maior para todo o 

estado da Bahia. 

Cabe ressaltar inicialmente que a área não estava abandonada, ao contrário, 

apresentava vitalidade urbana com sérios problemas sociais. A estratégia principal do 

Pelourinho teria de resolver o problema social ali presente através da atividade turística, 

e não resolver o problema do turismo removendo a população local. 

Com uma proposta de risco e nada participativa, obviamente que o Programa 

teve que ser investido totalmente através de recursos públicos. Não se observa até esse 

momento uma verticalidade associada a interesses econômicos e imobiliários 

internacionais. A verticalidade aqui demonstrada está associada a questões políticas 

maiores, no caso de âmbito estadual. Pode-se dizer que a verticalidade vinculada a uma 

lógica internacional foi a valorização formal do patrimônio através de sua 

refuncionalização. 

A questão da cidade de Salvador, ao remover a população local dos casarões a 

serem recuperados, transforma a relação habitação x patrimônio e reinventa a 

representação simbólica negra daquele espaço através da presença de alguns grupos 

culturais emblemáticos do local. Um espaço que historicamente foi ocupado pelas elites 

portuguesas e simbolicamente representou o epicentro da escravidão – Centro Histórico 

de Salvador - Pelourinho – expulsa séculos depois, através de uma estratégia de 

planejamento estratégico, uma população predominantemente negra que ocupava toda a 
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área para residir, e ainda, reinventa simbolicamente a tradição negra local através da 

recuperação do patrimônio e do produto turístico. 

A saída de um período opressor e a possibilidade de se projetar mundialmente 

como uma cidade revigorada está presente em múltiplos signos espalhados pelos 

edifícios modernos, praças, edifícios comerciais, bares e shoppings que existem no 

local. A cidade-espetáculo recupera formas antigas e inventa novas formas como 

símbolo de renovação e criatividade. O olhar romântico, colonizador e conquistador 

podem estar presentes em cada esquina, cada monumento, cada loja. A paisagem do 

Pelourinho, em contrapartida, espetaculariza o patrimônio e o reduz a simples cenário 

de fundo para o consumo do turismo. 

Cabe ressaltar, que a memória estabelecida pelo esquecimento fortaleceu a 

relação simbólica dos grupos culturais contemporâneos baianos a esse conjunto. Cabe a 

indagação se os grupos culturais negros estão associados simbolicamente ao patrimônio 

cultural recuperado ou ao produto turístico implantado. 

Por fim, os resultados econômicos apresentados no programa baiano 

demonstram claramente que o grau de dependência do órgão público na manutenção e 

vitalidade da área e a monofuncionalização estabelecida para o local vem demonstrando 

poucos resultados animadores. Queda no nível de conservação dos edifícios, 

inadimplência, imóveis vazios, tráfico de drogas, sublocações e presença significativa 

de ambulantes e pedintes no local são alguns resultados desse processo. 

Uma diferença marcante e resultante é o surgimento de novas territorialidades, 

decorrentes de relações horizontais. No Centro Histórico de Salvador - Pelourinho as 

horizontalidades deram início à formação de novas territorialidades na própria área 

recuperada. O rígido controle estatal e os intensos fluxos turísticos acarretaram em 

novas territorialidades: uma vinculada aos excluídos, que vêem na proposta uma 

oportunidade de aumentar a sua renda e são impulsionados de forma educativa através 

das ONG‟s que existem no local; outra institucional – que, frente à presença marcante 

dos órgãos públicos e do projeto de animação cultural, é a vitrine do Programa, ou seja, 

a imagem idealizada de sucesso das ações implantadas. E a última, longe dos grandes 

fluxos turísticos locais, a territorialidade da população soteropolitana, que associa à área 
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a noção de solidariedade, convivência e enaltecimento da cultura e do estilo baiano de 

viver. 

 

Como ressalta Milton Santos (1997, p. 272), 

A ordem local busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade. E os lugares respondem 

ao mundo segundo os diversos modos de sua própria racionalidade. A ordem global serve-se de 

uma população esparsa de objetos regidos por essa lei única que se constitui em sistema. A 

ordem local é associada a uma população contígua de objetos, reunidos pelo território e como 

território, regidos pela interação. No primeiro caso, a solidariedade é produto da organização. Na 

segunda, a organização é produto de solidariedade. 

 

É justamente sobre essa afirmação que os planejadores devem refletir ao 

importar modelos globais de revitalização. As horizontais constituem em relações 

fundamentais para a plena integração desses fragmentos com as outras áreas da cidade. 

Conhecê-las, respeitá-las, ouví-las e integrá-las pode resultar não somente num 

excelente exemplo de sucesso econômico, mas também de desenvolvimento local. 

No caso do centro Histórico de Salvador, ainda existe muito caminho pela 

frente. Outras etapas serão implantadas e outros processos estão sendo pensados. 

Esperamos que os planejadores urbanos avaliassem profundamente os resultados 

obtidos até o momento e percebam que a cultura baiana pode se firmar não só como um 

produto turístico, mas também como uma reunião de experiências, processo de evolução 

educacional para a sociedade que nesse espaço habita e sofre tantas discriminações e 

vivências práticas que retratam ricamente os processos históricos de nosso país.     

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

 

 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL E TURISMO: APROPRIAÇÕES, 

REPRESENTAÇÕES E SIGNIFICADOS 
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5.1 INTRODUÇAO 

 

A associação entre o patrimônio cultural e a atividade turística não é um fato 

recente. Ao olharmos mais atentamente o processo de evolução das visitas no Centro 

Histórico de Salvador-Pelourinho e voltarmos nossa atenção à organização e 

estruturação do sistema turístico que acompanhou esse processo, observamos que a 

visitação a sítios de importância cultural sempre alcançou um papel de destaque no 

quadro de motivações das viagens. 

Sempre associada às elites, essa motivação atenderia às mais diversas 

expectativas de uma classe social limitada e privilegiada pelo desenvolvimento 

industrial. Estudos, conhecimento, status, descanso e saúde poderiam ser as 

justificativas iniciais, mas o contato com o passado, com técnicas e visões de mundo 

não vivenciadas e fundamentais para a compreensão do presente, sempre fascinou esse 

grupo privilegiado que dispunha das mais novas invenções tecnológicas e que 

permitiam deslocamentos mais difíceis em menor tempo e esforço (RODRIGUES, 

2001, p. 15). 

Com a evolução do consumo e da cultura de massa do século XX, o patrimônio 

cultural foi relativamente poupado das multidões que invadiam os destinos turísticos em 

busca de lazer e compras; em contrapartida, o patrimônio ambiental foi sacrificado e 

paisagens naturais foram modificadas e transformadas em cenários paradisíacos de 

lazer. No entanto, grupos sociais intelectualizados e elitizados assumem a 

responsabilidade de proteger o patrimônio cultural dos progressos urbanos e das 

multidões que procuravam nas viagens uma fuga do stress cotidiano. A associação entre 

o turismo de massa e a destruição do patrimônio foi fator decisivo no distanciamento da 

atividade turística como atividade engajada na proteção do patrimônio cultural.  

Os restritos grupos e órgãos públicos envolvidos com a questão patrimonial 

nunca tiveram intenção de incluir no debate acerca do futuro do patrimônio a 

possibilidade da atividade turística tomar outros rumos e se envolver na luta contra a 

defesa desse bem comum. Afinal, o turismo de massa era uma invenção e um aliado do 

sistema capitalista. O turismo se configurava como lucro, indústria, consumo e não 

como instrumento de preservação de bens culturais. 
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É sabido que a partir do séc. XVIII o poder vigente francês inicia uma série de 

levantamentos e ações que visam proteger alguns objetos que representariam a história 

das nações – os monumentos. A idéia de monumento está associada à celebração de 

algum episódio ou personagem célebre de determinada nação, configurada 

espacialmente através de algum bem simbólico notável (CHOAY, 2001, p.18). 

 A idéia de monumento acabou se estendendo, sobretudo a partir do século XIX, 

a todos os bens representativos da história e cultura de uma nação. Nesse período, a 

autoridade e o poder de nomeá-los e protegê-los ficaria restrito a um grupo seleto de 

intelectuais e membros do poder público, que constituíram os futuros órgãos 

especialmente organizados para esse fim. O conceito de patrimônio cultural abraça a 

idéia de monumento e possibilita uma abrangência maior de bens culturais simbólicos 

de uma nação, bens que se tornariam uma herança para as futuras gerações de uma 

sociedade. 

No entanto, a oficialização do patrimônio como um bem cultural comum e 

representativo de determinada sociedade distorceu a oportunidade de aproximação 

concreta dos indivíduos com sua história, costumes e tradições. As organizações 

responsáveis pela proteção dos bens culturais se tornaram seletivas, excludentes e 

arbitrárias, privilegiando bens associados a interesses ideológicos ou políticos. Dos bens 

culturais eleitos e privilegiados com ações protecionistas, notadamente a arquitetura foi 

a protagonista; a concretude da idéia de preservação da memória se fazia necessária 

num momento em que as cidades passavam por intensas transformações sócio-espaciais. 

As políticas de preservação adotadas pelos órgãos responsáveis pelo patrimônio 

garantiriam a perpetuação dessa “materialidade” da memória coletiva através de ações 

rígidas e com respaldo legal. É incontestável o valor de tais práticas na manutenção de 

objetos antigos que hoje temos o privilégio de conhecer e visitar. Mas tal situação nos 

conduz novamente à arbitrariedade inerente a essas práticas políticas. A discussão 

acerca da idéia de memória e de representatividade nos remete a uma escala pessoal e 

num tempo presente, ou seja, a relação entre o passado, o presente e o cotidiano pessoal. 

Segundo Silva (1992, p.19), a memória social contempla experiências e interações 

dinâmicas totalmente vinculadas à origem do bem cultural. Segundo a autora, a 

memória não pode ser reduzida simplesmente a objetos de contemplação desvinculados 
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das práticas presentes. A idéia de memória se constrói através da escolha, da vivência, 

do aprendizado. 

Essa análise, além de projetar o conceito de memória para uma reflexão que 

aceite melhor o processo, a participação e as experiências presentes na construção desta 

memória a ser protegida e lembrada, nos alerta também sobre outra questão que sempre 

envolveu as políticas de preservação do patrimônio: o congelamento formal e a restrição 

funcional desses bens materiais. 

A lei de tombamento impõe normas de manutenção dos bens de forma tão 

rígidas que acabam, muitas vezes, em surtir efeitos contrários a seus objetivos. Chauí 

(1992, p.37), ao analisar as práticas e ideologias associadas às políticas culturais, expõe 

casos emblemáticos de edifícios que foram intencionalmente destruídos por seus 

proprietários devido à possibilidade dele ser tombado. Esse fato demonstra claramente o 

distanciamento das políticas de proteção do patrimônio das relações sociais locais e do 

planejamento urbano. Compreender a cidade, segundo a autora, implica em considerá-la 

parte de um movimento histórico de demonstração de poder, de conflitos e de lutas pela 

apropriação de seus espaços. Essa discussão deve ser incorporada às políticas de 

preservação do patrimônio na medida que podem reaproximar os bens culturais de seus 

próprios interessados, ou seja, os cidadãos (CHAUÍ, 1992, p.41). 

Essa análise nos leva ao questionamento do papel do Estado na definição e 

difusão da memória social de uma determinada localidade, uma vez que a decisão e 

participação dos agentes sociais é que deve nortear a construção da memória local. E 

cabe ao planejamento urbano adequar e integrar os bens materiais valorizados por esse 

processo à dinâmica sócio-espacial presente nessa localidade. 

No entanto, essa afirmação nos coloca outra questão que vem dificultando a 

aproximação da sociedade no processo de construção de sua memória e de seus 

instrumentos de proteção: o comprometimento do planejamento urbano com os 

interesses das lideranças econômicas que movem a dinâmica urbana. O planejamento 

urbano, segundo Campos Filho (1992, p.06), sofre uma transformação semântica na 

medida em que abandona seu caráter técnico e racional e incorpora valores e idéias de 

organizações sociais dirigidas pelas classes dominantes. Desde as origens dos 
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pensamentos e ações urbanísticas modernas observa-se o envolvimento das práticas do 

planejamento urbano com os interesses do sistema capitalista industrial. 

Nesse momento, o conflito entre a compreensão de desenvolvimento urbano 

vinculado ao progresso e à produção e a proteção do patrimônio liderada por 

intelectuais elitistas acabam dissociando discussões fundamentais que alteraram 

enormemente o espaço urbano e suas paisagens. Entretanto, as críticas acerca da 

destruição do patrimônio cultural e da modernização das cidades não se limitaram aos 

grupos sociais envolvidos com a proteção dos bens culturais.  Urbanistas como Camillo 

Sitte e Patrick Geddes se posicionaram a favor do patrimônio em detrimento das 

drásticas mudanças que as cidades européias passavam após a revolução industrial.  

Dos momentos em que o planejamento urbano se utilizou das técnicas em favor 

dos interesses dominantes, o planejamento moderno de Le Corbusier merece atenção 

especial. Como demonstrado no capítulo 02 desta pesquisa, o planejamento moderno foi 

o que mais desconsiderou a heterogeneidade e os conflitos entre os agentes sociais 

existentes nas cidades industriais. Campos Filho (1992, p. 11) reitera essa afirmação e 

acrescenta que o trabalho desse urbanista supervalorizou a materialização estética e 

funcional da aplicação de novas tecnologias de produção e consumo no espaço urbano. 

Utilizando-se do princípio da “terra arrasada”, este planejamento racionalista e 

funcionalista alterou drasticamente a morfologia do espaço e da paisagem urbanos das 

cidades existentes associando a idéia de memória e patrimônio cultural a movimentos 

ultrapassados e retrógados (BENÉVOLO, 1993, p.615). Essa nova concepção 

urbanística acabou se tornando o símbolo de uma nova sociedade industrial que, 

segundo Le Corbusier, era dotada de racionalidade produtiva e disposta a abdicar de 

estruturas histórico-sociais tradicionais em favor da permanente transformação 

(CAMPOS FILHO, 1992, p.11). 

Mesmo que esse urbanista tenha superestimado o perfil da sociedade industrial 

da época, as práticas urbanas e as representações simbólicas vinculadas ao urbanismo 

moderno também facilitaram o distanciamento da sociedade de consumo dos processos 

e conflitos que envolviam as políticas de proteção do patrimônio. Associar o 

planejamento urbano às práticas de proteção dos bens culturais e da memória coletiva 
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implicaria no rompimento de uma lógica que segundo Rolnik (1999, p.101), estabelece 

os parâmetros e a estruturação do mercado imobiliário atual. 

Dessa forma, percebe-se que o afastamento dos diversos grupos sociais dos 

processos que envolveram a proteção do patrimônio cultural favoreceu a construção da 

imagem do turismo como “devorador de paisagens” e destruidor das culturas 

tradicionais (STECK apud SENA, 2004, p.01) e sua forte associação com a cultura de 

massa e de consumo. 

No entanto, as mudanças sócio-culturais ocorridas com a implantação do sistema 

de produção flexível vão reaproximar a atividade turística do patrimônio cultural. Esta 

reaproximação expressa novas formas de associação entre o sistema capitalista e as 

ações de proteção do patrimônio. Trata-se do turismo cultural. 

A crescente ênfase na sofisticação e no consumo de novas tecnologias e 

produtos atribuídas a essa nova fase do capitalismo global, vem acarretando em 

diferentes formas de consumo e comportamento na sociedade contemporânea, como 

apontam alguns autores já discutidos nesta pesquisa (FEATHERSTONE, 1995; 

HARVEY, 2002). A banalização e a perda de valores tradicionais em detrimento da 

padronização e da valorização da imagem e do poder de consumo vêm despertando 

outras percepções da realidade e alterando as representações simbólicas que compõem 

esta imagem valorizada. 

A evolução na compreensão do conceito de cultura enalteceu o sentido da 

experiência individual e coletiva e possibilitaram a celebração das culturas populares e 

do patrimônio cultural como elementos materiais e simbólicos da diversidade e da 

democracia. Antes desprezados e ignorados, esses bens assegurariam as justificativas 

necessárias à oposição de um sistema econômico castrador e impositor de valores e 

comportamentos. Festas populares, artesanato, música, gastronomia se associaram ao 

patrimônio material, tornando-se novas referências de representações e de consumo. No 

entanto, acabaram por se adaptar e se integrar na lógica do sistema econômico global 

(FEATHERSTONE, 1995, pp. 189-191). 

Nesse contexto se insere a discussão acerca da relação entre o turismo e o 

patrimônio cultural e uma maior reflexão sobre o papel dessa relação na revitalização 
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urbana. O turismo se tornou uma das atividades mais importantes da sociedade 

globalizada, uma vez que favoreceu os deslocamentos necessários à aproximação de 

diferentes povos e culturas. A sofisticação dos equipamentos e serviços que compõem 

seu sistema projetou a atividade como uma necessidade individual e aproximou as 

relações entre poder de consumo, imagem e viagens. 

Rejeitando destinações associadas ao turismo de massa, a nova demanda 

turística propiciou a reorganização do sistema e a criação de produtos turísticos 

diversificados e direcionados a essa demanda segmentada e exigente. O turismo cultural 

se tornou um dos principais segmentos da atividade turística, uma vez que adequou e 

conciliou diferentes motivações turísticas: a busca do auto-conhecimento pelo contato 

com outras culturas e a afirmação do poder de consumo através do contato com essas 

outras culturas. 

Para isso, o turismo cultural incorporou os novos sentidos do conceito de cultura 

ligados à contemporaneidade. Barreto (2000, p.20) analisa alguns conceitos importantes 

de turismo cultural e observa a tendência de generalizações deste conceito. A 

Organização Mundial do Turismo inclui, segundo a autora, diversas modalidades 

culturais como artes, festas populares, folclores, sítios arqueológicos na motivação que 

caracteriza esse segmento. No entanto, a autora afirma que tal generalização tem 

provocado divergências entre alguns estudiosos da área, pois mascara a diversidade que 

hoje caracteriza a demanda turística. 

De qualquer forma, observa-se que o turismo cultural valoriza, a princípio, 

outras formas de manifestações culturais, não se restringindo somente à arquitetura 

como demonstra a discussão sobre a evolução das práticas de proteção do patrimônio. 

Este segmento do turismo teria como base, segundo Barreto (2000, p.29), o legado 

cultural e teria como principal atrativo o patrimônio cultural. A partir do conceito 

apresentado pela autora, é possível estabelecermos uma relação mais próxima entre a 

atividade turística e o patrimônio cultural observada hoje. 

A partir do momento que o patrimônio é considerado atrativo, pressupõe-se que 

ele se inclui dentro dos componentes que fazem parte do sistema turístico apresentado 

por Beni (1998). O patrimônio transformado em atrativo implica na realização de uma 

série de adaptações das características do bem cultural para que ele possa atender às 
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premissas de qualidade do sistema turístico. Benfeitorias como acessibilidade, 

informação e consumo são inerentes às características básicas de uma atrativo turístico 

contemporâneo. Dessa forma, impreterivelmente o patrimônio se transforma em produto 

turístico que pode ser consumido. Atualmente observamos diversas advertências quanto 

à necessidade de desenvolvermos a atividade turística de forma responsável e 

sustentável; no entanto, à medida que a atividade turística se desenvolve em uma 

localidade, o sistema turístico cria relações inexoravelmente ligadas ao capitalismo. 

Para atender às diferentes expectativas e necessidades da demanda turística, a 

atividade reduz os bens culturais a objetos de consumo e ainda ocasiona transformações 

nas relações sociais das comunidades receptoras (JAFARI apud BARRETO, 2000, p. 

300). 

Segundo Rodrigues (2001, pp. 18-19), a aproximação entre a atividade turística 

e o patrimônio antecedeu a discussão a respeito da importância da memória cultural. 

Esse fato facilitou a transformação de patrimônios adequados ao turismo em objetos de 

consumo. Segundo a autora, os projetos de valorização do patrimônio realizado no 

Brasil a partir da década de sessenta do século XX eram vinculados a programas de 

desenvolvimento nacional e turístico. Essa tendência já era considerada de sucesso por 

outros países uma vez que com o turismo, a possibilidade de manipulação de 

representações simbólicas de bens culturais importantes para o reforço do civismo 

adquiria dimensões mais abrangentes. 

Alguns exemplos mundiais ilustram tais efeitos. O museu Louvre sofreu críticas 

severas da população local, quando implantou sua infraestrutura turística sob a imensa 

pirâmide de vidro instalada em frente a sua fachada principal. Essa infraestrutura é 

dotada de equipamentos necessários a maior comodidade dos turistas, como pontos de 

alimentação, informação e compra de souvenires. O novo produto turístico Louvre 

agregou valor a seu produto a partir dessas benfeitorias e isso resultou em novas 

relações econômicas ao bem cultural (Gomes, 2001, p. 27). 

O caso da ampliação do museu MOMA em Nova York também ilustra essa 

relação. Após a reforma, o MOMA tem aumentado sua demanda turística e transformou 

numa das maiores referências culturais e turísticas da cidade. Estruturado como um 
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grande shopping-center cultural, o MOMA conta hoje com modernas lojas de livros e 

objetos de decoração, cafés, restaurantes, espaços para eventos e praças internas. 

Para Barretto (2000, p. 55), esse novo perfil dos grandes museus do mundo tem 

trazido benefícios para a localidade, uma vez que se integram no cotidiano da cidade e 

ainda permitem que, com os grandes recursos arrecadados, novas pesquisas científicas 

possam ser realizadas sobre acervo e disponibilizadas para a comunidade. 

No entanto, aproximações do turismo com o patrimônio podem levar a 

distorções preocupantes. Essa questão também foi observada no Pelourinho com o 

artesanato comercializado nas lojas de souvenires. Interessado sobre a origem de 

algumas estátuas de cerâmicas que reproduzem caricaturas da negra baiana, vários 

comerciantes informaram que a produção do artesanato não era realizada unicamente 

por artesãos locais, mas também havia outros fornecedores espalhados pela cidade. Ao 

realizar o levantamento de uso do solo, foi observado um depósito localizado em área 

relativamente distante do grande fluxo turístico. Observando e questionando a grande 

quantidade de estátuas idênticas aquelas observadas em praticamente todas as lojas de 

souvenires, fui informada por um segurança local que as estátuas que abasteciam as 

lojas do Pelourinho eram produzidas em Recife – PE e em processo industrial. 

A alteração de relações produtivas locais associadas a bens culturais analisada 

acima, também pode ser levada a outras formas de expressão cultural local como a 

gastronomia. O caso do aumento de consumo de açaí nas grandes cidades é 

emblemático. A promoção e associação do consumo do açaí como símbolo de energia e 

saúde nas grandes cidades do sudeste do Brasil vêm provocando profundas alterações na 

organização de produção dessa fruta amazônica. Tradicionalmente extraídos de uma 

espécie de palmeira da floresta de várzea amazônica por ribeirinhos locais, o aumento 

da demanda fez surgir outros agentes no processo, como atravessadores que impõem 

novas regras de trabalho aos extrativistas e fazem com que estes alterem suas formas 

tradicionais de trabalho e troca. 

Em alguns casos a distorção simbólica do patrimônio cultural para fins turísticos 

pode chegar a situações drásticas. É o caso da conhecida cidade americana de Old 

Sturbridge Village. Localizado no interior do estado de Massachusets, esse atrativo 

turístico reproduziu uma pequena aldeia colonial inglesa do século XVIII, com as 
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características arquitetônicas da época e uma série de eventos culturais protagonizados 

por atores vestidos a caráter, que reproduzem atividades cotidianas do período, como 

artesanato, gastronomia, e trabalhos domésticos. Há ainda nesse local, extensa 

infraestrutura turística adaptada ao cenário como hotéis, restaurantes, espaços para 

exposições, livrarias e lojas. 

Conhecida como site museums (BARRETTO, 2000, p.38), essa iniciativa altera 

o significado do espaço-tempo local provocando distorções acerca das relações sociais 

passadas e presentes, uma vez que no mesmo espaço convivem simultaneamente 

atividades reais e dramatizadas. Da mesma forma, a encenação sobre hábitos cotidianos 

interfere no processo de interpretação do bem cultural, uma vez que a obviedade da 

encenação não possibilita análises simbólicas por parte dos turistas. 

No entanto, Barreto adverte sobre a necessidade de trabalhos prévios e paralelos 

de restauro e ressignificação dos objetos antigos e novos para uma proposta didático-

pedagógica presente nos projetos de site museums (2000, p.39). 

O caso das manifestações populares, como festas tradicionais, grupos musicais e 

de dança merece também ser analisado. O aumento e difusão dos eventos culturais 

baseados em manifestações populares evidenciam a supremacia da organização 

mercadológica de eventos comerciais sobre o bem cultural. Denominada por alguns 

como visão eventista (MELO NETO, 2001, p. 54), tal prática implica em sobrepor as 

estratégicas empregadas no marketing de eventos às atividades tradicionais vinculadas 

às manifestações populares, como análise de mercado, patrocínios, e associação da 

imagem do evento a celebridades consagradas pelos meios de comunicação em massa. 

A espetacularização das manifestações populares através dos eventos implica na 

banalização e na vulgarização dos bens culturais a favor do consumo e da viabilidade 

econômica. 

O autor lembra ainda que eventos culturais estejam sendo utilizados para auxiliar 

a revitalização de áreas de interesse cultural. É o caso do Projeto “Pelourinho Cultural”. 

Desenvolvido para atrair maior demanda à área revitalizada, esse projeto tem como 

princípio associar os eventos musicais contemporâneos baianos à imagem patrimônio 

recuperado da cidade, fortalecendo o  produto turístico Bahia. 
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No entanto, percebe-se que a programação diária desenvolvida não obedece 

nenhum critério que possibilite essa associação. Grupos de estilo e de formações 

culturais variados realizam apresentações sucessivas nas praças internas aos quarteirões 

sem que o público compreenda sua importância sócio-cultural. Da mesma forma, as 

apresentações acabam se tornando o pano de fundo para a dinamização dos negócios 

dos bares e restaurantes que se localizam nessas praças. Neste caso, o bem cultural se 

transforma em animação cultural, utilizando-se ainda do patrimônio arquitetônico como 

cenário. 

Através da análise desses exemplos, constata-se que a aproximação do turismo 

com o patrimônio cultural foi estrategicamente alicerçada nas bases do capitalismo 

global. A diversidade, o local e o diferente se tornaram objetos de consumos 

sofisticados e diferenciados da atividade turística. Curiosamente, o patrimônio cultural 

outrora combatido e ignorado pelas frentes do desenvolvimento industrial, acabou sendo 

um dos protagonistas do capitalismo global e da produção flexível. A discussão sobre o 

papel do patrimônio na revitalização é extremamente pertinente nesse momento. 

Desenvolvida dentro das premissas do planejamento estratégico, a revitalização 

urbana se apropria do patrimônio cultural como forma de valorização de um espaço 

urbano em processo de perda de valor de uso e de troca. O antigo princípio da “terra 

arrasada” e da modernização plena das cidades industriais agora é paulatinamente 

substituído pela conservação e modernização de áreas tradicionais da cidade. No 

entanto, o próprio emprego do planejamento estratégico como instrumento de 

desenvolvimento urbano pondera essa afirmação se levarmos em conta suas premissas. 

A revitalização urbana e a valorização patrimônio cultural somente serão aceitas 

e promovidas pelas lideranças locais se estiverem dentro dos interesses imobiliários 

previstos por tais lideranças. Em outras palavras, a revitalização urbana não é uma 

estratégia que se estende a todas as áreas constituídas de bens culturais de determinada 

cidade. Somente aquelas que apresentarem potenciais de mercado como boa 

localização, acessibilidade, possibilidade de adequação a novas tecnologias e demanda 

imobiliária serão favorecidas por essa estratégia urbana. O patrimônio cultural é 

utilizado estrategicamente para minimizar custos de modernização do espaço e ampliar 

mercados de compra e venda do solo urbano. 
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A recuperação e a refuncionalização do patrimônio permite que novas atividades 

sejam agregadas ao espaço revitalizado e dentre elas o turismo cultural. A possibilidade 

de associar a atividade turística ao patrimônio arquitetônico modernizado e aproximar 

outras formas de expressão cultural a esses objetos, fortalecem a imagem de uma área 

diferenciada e revitalizada. A nova vitalidade urbana permite que outras atividades 

complementares desencadeiem o processo de ocupação e valorização imobiliária da 

área, como eventos, lazer, compras, negócios, hotelaria, residências e educação. 

Mesmo apresentando resultados urbanos interessantes em diversas cidades que 

adotaram tal modelo de desenvolvimento de desenvolvimento, é importante 

distinguirmos o processo de recuperação e valorização da memória cultural do processo 

de revitalização urbana. O patrimônio na revitalização é uma oportunidade de negócios 

e o turismo cultural nessas áreas é a força motriz desse processo. 

Barretto (2003, p. 55) ao estudar o turismo cultural em Blumenau – SC salienta 

que a valorização do patrimônio cultural “germânico”, enfatizado através do 

planejamento turístico estatal, reinventou a tradição alemã do início do séc. XX. A 

pesquisa realizada pela autora identifica que as ações estatais voltadas ao turismo não 

respeitaram o processo e vontade dos moradores, uma vez que esses sofreram 

discriminações sérias por parte do governo no período da segunda guerra mundial. 

A reinvenção da tradição alemã local, além de não respeitar as origens culturais 

associadas à colonização daquela cidade, induziu ações de proteção do patrimônio 

arquitetônico em estilo germânico sem consultar a população local a respeito. 

Se analisarmos o caso do Centro Histórico de Salvador – Pelourinho observamos 

que a revitalização urbana local através do turismo foi a estratégia adotada pelo governo 

do estado para fortalecer o produto turístico Bahia em termos nacionais e internacionais. 

A imagem da Bahia associada à imagem do patrimônio imóvel recuperado e da 

animação cultural popular do Pelourinho viabiliza aumentos nos investimentos e nos 

fluxos turísticos de todo o estado. 

No entanto, o Programa de Recuperação instaurado não apresenta objetivos 

claros de integração e desenvolvimento dessa área com outros espaços de importância 
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urbana na capital baiana nem tampouco representa um processo de valorização da 

memória local direcionado à população baiana. 

Ainda vale lembrar que o planejamento das etapas de implantação, o processo de 

desapropriação e desocupação da área, a forma de restauro dos edifícios, as 

centralizações do órgão público e a mono funcionalização dirigida ao turismo o 

diferenciam nitidamente dos processos observados em outros programas de 

revitalização urbana. 

Entretanto, o Programa de Recuperação não está terminado. Observam-se novas 

estratégias de revitalização na etapa ora em processo de implantação. Da mesma forma, 

novas formas de organização local se formam na área e a atividade turística ainda 

representa a principal atividade urbana do conjunto. O patrimônio cultural, recuperado e 

refuncionalizado para o turismo provocou modificações nas representações e 

significados para a população local e para os turistas. Como lembra Ferrara (1999, p. 

15): 

cultura e representação, cultura e signo constituem um todo coeso que precisa ser entendido se 

quisermos atingir o significado daquela realidade contraditória, ao mesmo tempo passageira e 

estável, que constitui o simbólico e conforma a linguagem que nos envolve.  

As representações e significados do patrimônio cultural na revitalização 

merecem, portanto, ser analisados e aplicados ao estudo de caso desta pesquisa, como 

apresenta o item a seguir. 

 

5.2. As Representações e Significados do Patrimônio Cultural na Revitalização 

Urbana 

 

As ações voltadas à proteção e intervenção do patrimônio passam primeiramente 

por uma análise ou juízo de valor por parte das classes interessadas em tais elementos. 

Os valores são atribuídos aos objetos de forma a fortalecer os elos de representação e 

significado de tais elementos urbanos com o imaginário das pessoas. Choay (2001, 

p.165) apresenta algumas categorias de valores, associadas aos monumentos históricos, 

apontadas de forma inédita por Riegl no século XVI. Para esse estudioso, tais valores 
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são divididos em duas características opostas, ou seja, uma ligada ao passado e outra 

ligada ao presente do monumento. 

Os valores ligados ao passado são aqueles remetidos à própria idade do bem 

cultural, marcados pela memória de um tempo passado definido, de um período 

histórico marcante de uma sociedade e de sua própria intencionalidade de 

monumentalização. Em contrapartida, os valores ligados ao presente são aqueles 

associados à funcionalidade (mesmo que museográfica) deste bem no tempo presente, 

ao seu estado de conservação e ao efeito estético. 

Estas categorias de valores facilmente podem ser observadas em diversas 

localidades, uma vez que acabam por definir as estratégias de proteção e restauro do 

patrimônio em questão. As ruínas de cidades antigas, tumbas e pirâmides são exemplos 

de patrimônios urbanos que só podem ser valorizados pelas marcas que o tempo e que o 

processo histórico estabeleceu nestes elementos. A intocabilidade, a preservação 

assegura o valor temporal e é reforçada pelos próprios signos do tempo. Os palácios 

imperiais, casarios coloniais e obras públicas por sua vez, só apresentam sentido e valor 

nas sociedades contemporâneas se restaurados, protegidos e revitalizados, uma vez que, 

sobrevivendo às ações do tempo, reforçaram o seu valor de monumento pela 

refuncionalização contínua. É necessário neste caso assegurar a perpetuação do edifício, 

dos seus espaços construídos e de sua utilização permanente. 

Outros valores também devem ser considerados nessa discussão. Numa análise 

semiótica, Baudrillard (2002, pp.81-83) apresenta o significado dos objetos antigos 

como lembrança, nostalgia, testemunhas e evasão do cotidiano e apresenta ainda dois 

valores atribuídos na construção desse significado: o valor de ambiência e o valor 

simbólico. O valor de ambiência está associado à historicidade do elemento e 

representa, portanto, o seu papel no tempo. Para o autor, este valor está dissociado de 

sua função atual, uma vez que seu significado está apoiado num valor temporal, 

documental. Esse valor se apega a traços culturais que remetem a um tempo passado 

abstraído de uma representação contemporânea. O valor simbólico está associado ao 

mito de origem, ou seja, a uma necessidade de representação presente do objeto antigo. 

Este valor agrega a funcionalidade contemporânea do objeto ao valor temporal presente 

na ambiência do objeto. 
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Para ilustrar esta análise, percebemos que ao identificarmos um determinado 

patrimônio cultural buscamos sua representação pelo valor de ambiência, ou seja, 

tentamos identificar sua presença numa linha de tempo passado que nos é conhecida e, 

ao mesmo tempo, o associamos ao valor simbólico de origem através de sua 

funcionalidade passada ou presente. 

Ao percebermos os atributos de valorização do patrimônio discutidos por Choay 

e Baudrillard, notamos que as formas de apreensão e representação do patrimônio se 

dão de forma totalmente subjetivos e associados à bivalência tempo x função. No 

entanto, cabe acrescentar ainda nesta análise a discussão de outra questão que permeia 

as representações e os significados do patrimônio: o conceito de autenticidade. 

Os valores atribuídos aos elementos urbanos representados como patrimônio só 

serão legitimados se for levada em consideração sua autenticidade. Para Baudrillard 

(2002, pp. 84-85) o conceito de autenticidade de determinado elemento se traduz pela 

busca obsessiva da originalidade, da autoria, do tempo e da técnica. A autenticidade, 

para esse autor, reforça o papel documental do patrimônio em relação às técnicas de 

construção e estruturas originais do elemento. 

A autenticidade está relacionada à necessidade de memorização presente nos 

valores apresentados por Choay anteriormente. Ao observarmos as ruínas de Pompéia, 

por exemplo, exigimos que os fragmentos existentes sejam autênticos, para 

compreendermos as técnicas antigas e a estrutura espacial da cidade antiga. A 

autenticidade está marcada aqui pela presença de um tempo referencial presente no 

próprio patrimônio. 

Ao considerarmos os edifícios restaurados, percebemos que o conceito de 

autenticidade se altera neste caso, uma vez que a funcionalidade reforçada pela 

representação da origem e de sua novidade impressa na própria obra de restauração 

restringe a autenticidade a pequenos fragmentos e signos presentes na obra restaurada 

(Choay, 2001, p.169). Não existe neste caso a necessidade de uma autenticidade 

aparente, mas simplesmente é necessária a certeza da existência de elementos que 

assegurem a origem do elemento. 



126 

 

A autenticidade enfatiza ainda os dois valores atribuídos por Baudrillard (2002 

p.84) aos objetos antigos, uma vez que a autenticidade constitui-se num referencial das 

estruturas e do processo construtivo reforçando seu valor de origem, e ainda cumprindo 

seu valor de ambiência ao assegurar o papel documental e referencial do binômio tempo 

x espaço aos elementos. 

Para Baudrillard (2002, p.85) a autenticidade é tida muitas vezes como um 

“álibi”, uma vez que isenta a modernização de destruir a memória de um passado, 

mesmo que esta seja reduzida a pequenos fragmentos que representam a função ou a 

historicidade em si, mas somente asseguram a originalidade temporal do elemento. 

Novas construções sobre fundações antigas, paredes antigas decorativas em espaços 

novos, portões antigos assumindo papel de monumentos são exemplos da necessidade 

da autenticidade em obras de modernização ou restauro de patrimônios. 

No entanto, o conceito de autenticidade pode ser rediscutido se analisarmos a 

evolução das técnicas de reprodução conforme observa Benjamin (1975, p.11). segundo 

o autor, a própria noção de autenticidade perde sentido para uma reprodução. Durante a 

evolução da sociedade, a reprodução se intensificou a ritmos acelerados e abrangeu 

tantas esferas sociais que muitas vezes se assumem não mais como reprodução, mas 

como objetos originais (Benjamin, 1975, p.12). 

Neste caso podemos discutir a autenticidade de alguns elementos considerados 

patrimônio. Se a reprodução permitiu que algumas técnicas se difundissem como, por 

exemplo, a arquitetura a autenticidade de alguns edifícios antigos é discutível se 

levarmos em consideração técnicas construtivas comuns difundidas durante um período. 

As cidades coloniais e modernas no hemisfério sul-americano são bons exemplos dessa 

relação. Seus casarios e igrejas, arruamentos, praças representam a reprodução de 

cidades e igrejas européias e norte-americanas e são totalmente desprovidas de 

originalidade. No entanto, quando tratadas como patrimônios são envolvidos por 

discussões acerca de sua real autenticidade e necessidade de proteção. 

Benjamin (1975, p.13) afirma ainda que a autenticidade é a unicidade da 

presença do elemento no espaço e no tempo. Esta unicidade está vinculada, segundo o 

autor, ao processo histórico que muitas vezes agrega ao elemento autêntico, 

modificações impostas pelas diferentes tradições. E isso afeta a discussão acerca de sua 
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autenticidade, uma vez que a consideração da preservação de suas características 

originais e a incorporação das modificações tradicionais pode ser subjetiva. 

Para Benjamin (op. cit.) o que caracteriza a autenticidade de um objeto antigo “é 

tudo aquilo que ele conhece e é originalmente transmissível, desde sua duração 

material até seu poder de testemunho histórico”. Nesse sentido é que o autor aplica a 

noção de aura, explicando que ela pode ser definida como “a única aparição de uma 

realidade longínqua, por mais próxima que ela esteja”. Esta análise é extremamente 

importante em relação ao significado do patrimônio na atualidade, uma vez que a 

reprodução imposta pelas técnicas de restauro e revitalização podem esconder a aura do 

elemento, reforçando somente a imagem imposta pela reprodução. Neste caso o 

autêntico novamente se perde. 

No caso das alterações impostas pela incorporação de novas tradições, a aura 

não se perde, mas se amplia, se altera. A essência do elemento permanece, e a 

autenticidade pode estar presente. 

A análise das representações e significados do patrimônio através de seus 

valores atribuídos e do próprio conceito de autenticidade, é extremamente importante 

para a compreensão de algumas práticas atuais em relação à proteção e valorização do 

patrimônio. Em primeira instância observamos claramente a atribuição de valores 

históricos e temporais na própria seleção pelas classes dominantes dos objetos a serem 

considerados patrimônios. Se valores contemporâneos são atribuídos a alguns objetos e 

eleitos eventualmente por classes não dominantes seu valor patrimonial é descartado. Se 

de interesse por parte das elites, alguns novos valores podem ser agregados a objetos 

selecionados para serem representativos de uma cultura local. É o caso da 

requalificação. 

Percebe-se que a revitalização urbana assume um papel de destaque ao reunir em 

sua área elementos de representação histórica e cultural. No entanto, é pertinente 

discutirmos neste momento o real significado para os agentes relacionados com tais 

áreas, ou seja, os turistas, a população local e os empresários do turismo. 

Segundo Urry (1996, pp.18, 28), o turista direciona seu olhar para os elementos 

que caracterizem o local que ele visita e que, ao mesmo tempo, contrastem com o seu 
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cotidiano. Na realidade seria uma forma de afirmar o objetivo da viagem, ou seja, o 

deslocamento para uma área alheia de sua residência. A existência de signos que 

representem esse espaço novo é de extrema importância para a percepção do turista.  

A revitalização, ao utilizar mecanismos que supervalorizam a forma do 

patrimônio, como por exemplo, utilização de cores vibrantes nos edifícios antigos, 

incorporação de objetos antigos associados a objetos novos acabam por criar uma 

atmosfera do inusitado para o turista e representativo do lugar que ele está visitando. 

Para o turista, o significado do patrimônio se resume ao diferente, ao vibrante, à 

afirmação do lugar que ele visita. 

Urry (1996, p.18) salienta ainda que o olhar do turista implica “diferentes formas 

de padrões sociais, com uma sensibilidade voltada para elementos visuais da paisagem 

do campo ou da cidade, muito maior do que aquela que é encontrada normalmente na 

vida cotidiana”. Neste caso, observa-se que o olhar do turista se dirige ao cenário, ao 

visual onde a autenticidade do patrimônio nem sempre é exigida. A autenticidade 

buscada pelo turista é o contraste entre os objetos percebidos no lugar de visitação e seu 

local de residência. 

Nesse sentido, Ferrara (1999, pp. 15-16) salienta que a viagem, compreendida 

separadamente do conceito e do sistema que envolve o turismo, permite mediar à 

descoberta do outro e o autoconhecimento através das representações simbólicas. A 

identificação dos signos visuais, discutida por Urry, só terá significado se for traduzida 

a partir da expectativa do observador. Segundo a autora,  

valores, hábitos, crenças, expectativas são realidades culturais difusas, porque só se definem se 

representadas por signos; essas mediações constituem, ao mesmo tempo, a base material da cultura 

e a forma de acessá-la, daí a natureza daquela ambigüidade; a cultura representa-se por signos e 

sofre o impacto da natureza, modo e forma que eles apresentam (FERRARA, 1999, p.15) 

Estes signos podem transmitir olhares distintos, dependendo da formação 

cultural do observador ou de outros signos mediadores desse olhar. Expectativas 

individuais, propaganda turística, formação cultural podem remeter a olhares, 

representações e significados distintos. Portanto, a representação do vibrante e do 

diferente, salientados na afirmação de Urry, pode adquirir interpretações mais subjetivas 

a partir da argumentação de Ferrara. 
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Ferrara (1999, pp.17-20) sugere três categorias de análise do olhar do turista 

para melhor compreensão das representações e significados dos signos destacados pelo 

turismo. O olhar do turista, segundo a autora, pode ser comparado analogicamente a três 

olhares característicos da viagem observada nos movimentos históricos: o olhar 

conquistador, o olhar colonizador e o olhar romântico. 

O olhar conquistador nos remete metaforicamente aos grandes conquistadores da 

história. A viagem e a chegada à terra nova representavam o poder e a conquista. O 

diferente deveria ser desbravado e dominado. Da mesma forma a prova cabal de 

conquista deveria ser remetida à terra natal: cartas, relatos, pinturas. A materialidade da 

conquista deveria ser comprovada por elementos associados à terra estrangeira. Como 

símbolo de poder e domínio, a escravização dos povos conquistados demonstrava a 

supremacia e o rigor dos objetos dos conquistadores. 

Analogicamente, o olhar conquistador do turista expressa a necessidade clara de 

dominar o espaço turístico visitado. Quanto mais destinações o turista conquistador 

visitar, mais ele se diferenciará em seu meio cotidiano. O status e o poder de consumo 

que lhe conferem a viagem o diferenciará na sociedade de consumo. Porém, o registro e 

a prova dessa dominação são imprescindíveis: a fotografia de paisagens simbolicamente 

associadas ao destino visitado, souvenires característicos que comprovam a passagem 

pelo lugar o cartão postal remetido durante a viagem são provas cabais de conquista 

simbólica desses novos espaços. 

As destinações turísticas elegem, conscientemente ou não, alguns signos que 

representam esse olhar. Paisagens consagradas, objetos urbanos emblemáticos, 

patrimônio cultural são exemplos de signos trabalhados pela propaganda turística para 

atrair o olhar conquistador. No caso Pelourinho, o olhar conquistador do diferente e da 

terra nova está em toda à parte: no cenário do largo do Pelourinho, nos jogos de 

capoeira, nas danças e nas indefectíveis baianas que se espalham pelo Centro Histórico. 

As provas cabais da conquista desse espaço serão coletadas pelas fotografias, cartões 

postais e nos produtos das dezenas de lojas de souvenirs espalhadas pelo local. A 

“escravidão” dos povos locais se traduz pela busca incessante em agradar e seduzir o 

turista. 
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O Patrimônio Cultural se revela aqui como um signo simbólico do consumo, do 

status e do característico. A qualidade estética do cenário legitima a conquista. O 

patrimônio é esvaziado de seu valor simbólico, conforme afirma Baudrillard e o valor 

de ambiência tornam-se onipresente. 

O olhar colonizador nos remete, entretanto, aos grandes movimentos migratórios 

do século XIX. Em busca de um futuro melhor em terras distantes, os colonizadores 

deixaram a contragosto a terra natal. A negação da terra nova através da valorização de 

hábitos culturais identitários de origem – idioma, gastronomia, festas tradicionais, da 

manutenção dos laços familiares e étnicos e da necessidade de trabalho árduo na terra 

alheia, asseguravam a permanência temporária desse grupo e a segurança da volta à 

terra natal. 

O olhar colonizador do turista anseia por signos que o remetem à terra natal. O 

desafio e a insegurança de estar em terra alheia são atenuados pela identificação de 

elementos simbólicos por ele conhecidos. O turista colonizador necessita do contato 

com espaços e pessoas que se assemelham às de seu cotidiano. No Pelourinho, o olhar 

colonizador se traduz através dos diversos restaurantes italianos e internacionais 

existentes, dos internet - cafés e das praças com seus bares repletos de turistas. 

O Patrimônio representa a negação do estranho e a refuncionalização adquire 

sentido. A nova função representa o elo possível entre o turista e sua origem. Para esse 

turista, se houvesse um fast-food ambientado num prédio histórico, ele se sentiria mais 

em casa. Entre turista também aprecia o consumo e o status que a viagem lhe 

proporciona. No entanto, a prova de sua rápida permanência nesse local só será 

valorizada se estiver associada a signos globalizados. 

Por fim, a analogia do olhar romântico se estabelece nas referências simbólicas 

vinculadas ao movimento romântico europeu do século XIX. Fuga da realidade, 

apreciação de lugares exóticos e autoconhecimento a partir do reconhecimento da 

alteridade são componentes básicos que caracterizam esse olhar. Negando signos que 

prontamente se associem ao olhar conquistador e colonizador, o olhar romântico do 

turista busca signos que representem a diferença cultural e associação com a localidade. 

A exigência de provas de autenticidade é exigida pelo turista romântico. 
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No caso do Pelourinho, o cenário turístico só fará sentido se associado à cultura 

local. Desta forma, a presença de bens imateriais da cultura baiana – a dança, a 

capoeira, a música reafirmam os valores exóticos que o olhar romântico busca. Sedes de 

grupos culturais locais mundialmente conhecidos como o Olodum e espaços que 

valorizam a convivência e o contato pessoal com o turista, como o “Largo do 

Pelourinho”, permitem a vivência desejada do turista romântico em busca de seu “eu”. 

Ao analisar as três categorias do olhar turístico, Ferrara (1999, p. 17) salienta 

que esse olhar que se desloca, se apresenta se forma difusa e variável no mesmo espaço. 

A estratégia de planejamento turístico e as representações simbólicas empregadas nas 

estratégias de marketing é que direcionam o olhar dos turistas. 

A revitalização urbana do Pelourinho permite ao patrimônio a representação das 

três significações discutidas pela autora. No entanto, o olhar conquistador prevalece e se 

sobrepõe aos olhares românticos e colonizador. As supremacias da atividade turística 

baseada no consumo do cenário, dos objetos e serviços comercializados e da cultura 

baiana conferem ao lugar a imagem de produto turístico que o Programa estabeleceu. 

Quanto à comunidade local, a análise dos significados do patrimônio 

revitalizado se torna um pouco mais complexa à medida que percebemos formas de 

interação contraditórias entre estes agentes e os espaços revitalizados. Numa primeira 

análise, o patrimônio revitalizado reforça a origem da população local, através de signos 

que representam valores culturais e identitários da comunidade. No entanto, o valor 

simbólico do mito de origem, como colocado por Baudrillard (2002, p.83), é abstraído 

do tempo e do espaço, uma vez que novas manifestações culturais são incorporadas 

nestes espaços e criam uma nova identidade para a comunidade. 

Neste caso, o patrimônio revitalizado representaria a origem da comunidade, por 

possuir elementos que documentam materialmente sua história, sua cultura e sua 

evolução. No entanto, o significado deste patrimônio assume um mero caráter de 

ambientação de um novo tempo, de novas funções e valores sócio-culturais. 

A reinvenção dos valores simbólicos associados a à cultura negra pelo turismo 

no Centro Histórico, se assemelha ao caso analisado no sul do Brasil por Barreto (2002, 

p. 60). Os antigos elementos associados simbolicamente à triste história da escravidão 
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no Brasil, como áreas de tortura e prisão, hoje são áreas de festas e apresentações 

musicais apreciadas pela comunidade local. 

Para a comunidade local, o Centro Histórico de Salvador-Pelourinho se traduz 

como um espaço diferenciado dos outros espaços da cidade, por ter sido o lócus da 

exclusão social. A comunidade recuperou através do seu símbolo – o patrimônio – os 

desejos, as memórias, as representações, as ritualizações e a ocupação desse espaço 

mítico, composto de elos de solidariedade, identidade e experiências de vida. 

O Patrimônio simboliza para a comunidade local, o imaginário de lutas e a 

construção de uma nova identidade coletiva: a celebração da cultura baiana negra. 

Consiste num monumento que traz no esquecimento do passado um novo significado 

para o presente. Pois segundo Todorov (2002), a memória não se contrapõe de forma 

absoluta ao esquecimento. A ambivalência entre memória e esquecimento é que dá 

significado às representações simbólicas do patrimônio. 

A autenticidade, mesmo que fragmentada, é apreciada pela comunidade neste 

caso. A presença de objetos documentais e memoriais autênticos é fundamental para a 

valorização da cultura e para o reforço da nova identidade. 

Estes significados se alteram quando a comunidade divide o espaço revitalizado 

com os turistas. Percebendo a importância econômica da presença destas pessoas neste 

espaço, o significado do patrimônio é reinventado pela própria comunidade, assumindo 

identidades estereotipadas para satisfazer os olhares simbólicos do turista. 

Neste caso, o importante é identificar no patrimônio revitalizado os signos que 

representem a cultura local, mesmo que estereotipadas. Diferente do cenário espetacular 

apreciado pelos turistas, o patrimônio assume aqui um papel de reforço da presença da 

comunidade naquele local, mesmo que de forma diluída, culturalmente diversificada e 

segregada. 

Para os agentes responsáveis pelo Programa – o poder público – e pelos 

investimentos nos negócios – a iniciativa privada local – o patrimônio representa uma 

nova possibilidade de acumulação de capital, e neste caso, seu significado se limita 

somente às novas funções ali instaladas. Compreendendo as necessidades do olhar do 

turista, o empresariado se preocupa coma composição de um cenário que abrigue 
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funções econômicas ligadas ao consumo e à sua satisfação, normalmente associadas a 

lazer, entretenimento e cultura. Para o poder público, a imagem turística associada à 

recuperação do patrimônio cultural fortalece sua marca como agente provedor de 

desenvolvimento local. 

Para tais agentes, a idéia de autenticidade do patrimônio não tem alguma 

importância. As novas funções estabelecidas determinam as alterações a serem 

realizadas e os signos eleitos como representativos do patrimônio são implantados ou 

evidenciados estrategicamente para valorizar o programa e o negócio e chamar a 

atenção dos turistas. 

Tomando novamente o exemplo do Pelourinho, novamente cabe a aplicação da 

discussão sobre reprodução x autenticidade, discutida por Walter Benjamin. Os espaços 

revitalizados no mundo estão cada vez mais parecidos entre si. A repetição de formas, 

cores, signos e mesmo funções, conferem certa monotonia a esses espaços e já não se 

tornam tão diferentes para os turistas. De certa forma, a autenticidade pelo diferente 

apreciada pelos turistas perde a sua força na revitalização urbana e dá lugar a um objeto 

comum e presente em todos os espaços turísticos. O patrimônio e os espaços 

revitalizados deixam de ser autênticos e passam a ser simplesmente objetos de consumo 

turístico. 

Concluindo, percebemos que as representações e significados do patrimônio 

cultural na revitalização assumem diferentes variações segundo o olhar dos diferentes 

agentes associados a tais espaços. De cenário espetacularizante e diferente percebido 

pelos turistas, o patrimônio assume o significado de legitimar as novas manifestações 

culturais ou reforçar alguns ícones culturais da comunidade local. Para os investidores e 

mesmo para o Estado, o patrimônio é visto como uma oportunidade de negócios e 

visibilidade política. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao observar as análises e resultados obtidos com o desenvolver desta pesquisa, 

reitera-se a importância da cidade do Salvador como palco das manifestações humanas, 

políticas e sociais e sua contribuição para o processo civilizatório do Brasil. Assim, 

dotada de espaços sagrados, espaços de trocas, espaços de domínio e exclusão o Centro 

Histórico de Salvador-Pelourinho retrata fortemente os processos históricos e sociais 

produzidos pela sociedade soteropolitana ao longo do tempo. As transformações dos 

espaços urbanos e a revitalização do centro e as intencionalidades associadas ao 

planejamento revelam os diferentes níveis de organização e poder dos diferentes grupos 

sociais nesse território. 

A compreensão da complexidade desse território nessa fascinante invenção 

humana é fundamental para analisarmos a cidade atual, repleta de contradições, padrões 

e apelos conduzidos pelas classes hegemônicas. A simples observação estética da 

paisagem urbana, distanciada de seus aspectos simbólicos, pode remeter a imagens 

distorcidas da realidade e distantes da organização social e do processo histórico 

inerentes a esse espaço. 

Assim, segundo Milton Santos, a força de transformação que o homem 

estabelece em seu meio caracteriza o espaço e o transforma permanentemente. Nesse 

aspecto, os diferentes níveis de organização social e as relações de poder, presentes no 

espaço urbano, implicam nas intencionalidades que caracterizam os centros históricos 

em sua evolução social e política. 

O discurso vinculado às práticas de Revitalização – normalmente enaltecendo a 

cultura e identidade local – merece, neste momento, um questionamento sobre a 

veracidade da afirmação que Patrimônio Requalificado enaltece a cultura e valoriza a 

identidade do Centro Histórico de Salvador-Pelourinho. Essa questão conduziu esta 

pesquisa a análise da cultura e as paisagens percebidas no processo de revitalização. 

Nesse sentido, esta pesquisa passa a analisar algumas composições decorrentes 

do processo sócio-espacial observado na região e sugere algumas categorias de análise 
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que se associam às representações simbólicas expressas por alguns fragmentos 

observados nas cidades pós-industriais: a cidade-vitrine, a cidade espetáculo e a cidade-

fragmentada. 

Essa constatação requer um aprofundamento das premissas associadas à 

Revitalização, no caso, planejamento estratégico. Esse modelo expressa a 

intencionalidade máxima do sistema capitalista em transformar a cidade num produto. A 

forma de viabilizá-lo, como demonstrou o capítulo I, foi a aproximação da lógica 

empresarial ao processo de organização e gestão das cidades. A Revitalização do Centro 

Histórico de Salvador é sem dúvida uma das suas principais estratégias de planejamento 

que foi utilizada no nosso país. Ela foi disseminada por todo o mundo e teve como 

referencial as cidades de primeiro mundo que já passaram por essa experiência. 

Assim, os capítulos II e III, associados à evolução do Centro Histórico de 

Salvador, ao programa de recuperação implementado, aos seus resultados, e as 

condições hoje observadas no local, nos demonstra a gravidade de importarmos 

modelos de planejamento desconsiderando os processos sociais e culturais locais. O 

governo da época ao adotar os princípios gerais e formais empregados pela estratégia de 

revitalização desconsiderou os contextos sociais e requisitos que envolviam o processo 

de capital e o adaptou a processos sócio-políticos totalmente distintos. Centralidade 

estatal, marketing político, mono-funcionalização e ausência de ações voltadas à 

inserção social e a falta da “função bairro” para a região são características marcantes 

nesse processo. 

Nos capítulos IV e V percebemos que o patrimônio local, por sua vez, se 

transforma em símbolo de um produto turístico a ser consumido. No entanto, a 

reinvenção da cultura afro-bahiana, através do movimento afro-pop, e as possibilidades 

de aumento de renda através do turismo favoreceram a formação de novas 

horizontalidades. Como afirma Milton Santos, as horizontalidades demonstram a força 

de ordem local frente a processos autoritários verticais e reforçam a afirmação de que as 

importações de modelos que valorizam as formas feitichizadas da paisagem e que não 

se integram com as organizações locais, têm efeitos adversos aos esperados. 

Assim, essa questão nos remete a uma reflexão desconfortante: o futuro das 

cidades, o planejamento estratégico e a questão social. O nível de exclusão da 
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população, a padronização e o esgotamento dos modelos difundidos pelo sistema 

capitalista global estão atingindo patamares insuportáveis. Os problemas sociais, a 

violência, a miséria, a acumulação de oferta imobiliária e a falta de educação e políticas 

de inclusão social já demonstram a inviabilidade imposta pelo sistema. Novas 

discussões sobre o tema têm demonstrado que só através da educação pluricultural e 

respeito à diversidade dos processos civilizatórios disseminada em todos os níveis para 

toda a sociedade de uma forma igualitária e justa poderemos transformar não só a 

realidade das populações atuais como a das sociedades futuras. 

Dessa forma, percebe-se, que a complexidade do conceito de educação 

pluricultural e entendimento dos processos civilizatórios nos remetem a soluções mais 

estratégicas no âmbito político, econômico e social e sustentável das sociedades e, em 

particular, do Centro Histórico de Salvador-Pelourinho. A escala de programas e 

projetos fragmentados e pontuais como revitalização, projeta ações que invariavelmente 

se associam a uma imagem de cidadania idealizada pelo poder hegemônico atual. 

Talvez, uma discussão mais profunda sobre as novas abordagens de educação e sua 

aplicação no planejamento social e estratégico possa levar a um caminho e não a um 

modelo a ser reproduzido pelas cidades do futuro. Mas, isso é assunto para outra 

pesquisa. 
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