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Resumo
As políticas de requalificação dos espaços urbanos têm sido vistas como
instrumentos de adequação das cidades às demandas do capital por novos espaços para
sua reprodução e, muitas vezes, tais transformações se sobrepõem às aspirações do
próprio lugar. Os centros históricos, zonas privilegiadas para tais políticas por seu
potencial cultural para a geração de novas oportunidades econômicas, acabam por ser
um ponto de encontro entre dimensões da vida local e interesses de origem distante.
Mas, em função da peculiaridade com que cada experiência é construída, de acordo com
os diferentes níveis de participação dos grupos sociais envolvidos, das heranças
históricas de cada cidade, das práticas políticas próprias de cada administração, enfim,
tendo a cultura local como mediadora, observa-se que os projetos de requalificação
urbana podem não responder unicamente aos interesses do mercado, mas também
atender a necessidades sociais locais, agrupando ordens distantes e ordens próximas.
Parte-se, assim, do princípio de que não há um modelo pré-definido de requalificação
urbana, senão como produto da ação social em um determinado tempo e em um
determinado espaço, tornando-se importante conhecer cada um dos casos em que se
implementa este tipo de política. Aqui, a análise centra-se em dois programas recentes
de requalificação do centro histórico da cidade italiana de Gênova, o Programa URBAN
II, uma iniciativa da Comunidade Europeia, e o Contratto di Quartiere del Ghetto,
promovido pelo Ministério Italiano da Infra-Estrutura e pela Região Ligúria. Com base
em uma abordagem de caráter qualitativo, voltando a atenção para o contexto local e
para a tipologia das intervenções que caracterizam os programas, tenta-se identificar a
relevância das heranças locais e da ação social dos diversos sujeitos envolvidos no
processo, refletindo sobre as implicações que este tipo de política tem na cidade, suas
repercussões urbano-espaciais e os novos usos que induz nas áreas onde incide.

Palavras-chave: centro histórico, cidade de Gênova, requalificação urbana,
globalização e território, turismo, patrimônio cultural.
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Abstract

The redesign policies of urban spaces have been seen as instruments to suit cities
to the demands of capital for new spaces of reproduction and often such transformations
overlap the aspirations of the place itself. The historical centers, favorable zones for
such policies for their cultural potential to generate new economical opportunities, end
up being a point of convergence between dimensions of local life and distant interests.
But on account of the peculiarity how each experience is built, according to the different
levels of participation of the social groups involved, the historical inheritance of each
town, the political usages proper to each administration, in sum, having the local culture
as mediator, it is possible to notice that urban redesign plans may not respond
exclusively to market interests, but they can also attend society local necessities,
gathering distant and proximate orders. Therefore, it is assumed that there are no
predefined models of urban redesign plans, unless as the result of social activity at a
certain time and in a certain space, which makes important to know each of the cases in
which this kind of policy is introduced. Here the analysis is centered on two recent
redesign programs of the historical center of the Italian city of Genoa, the Program
URBAN II, an initiative of the European Community, and the Contratto di Quartiere
del Ghetto, promoted by the Italian Ministry for Infrastructure and by the Region of
Liguria. Based on an approach of qualitative countenance and driving attention to the
local context and to the typology of the interventions that distinguish the programs, this
thesis tries to identify the relevance of social activity of the various participants on the
process and of local inheritance, reflecting upon the implication that this kind of policy
has on the city, its impact on urban space and the new uses it induces in the areas where
it occurs.

Keywords: historical centers, city of Genoa, urban redesign programs, globalization
and territory, tourism, cultural heritage

8

SUMÁRIO
12

Introdução

Capítulo I
Enfoques Teóricos e Metodológicos

22

1.1. Processos de requalificação do espaço urbano: origens e dimensões
econômicas, socioculturais e políticas

23

1.1.1. Globalização das práticas de renovação urbana

36

1.1.2. Casos paradigmáticos

42

1.1.3. Releituras

46

1.1.4. O vir a ser turístico dos espaços urbanos requalificados

50

1.2. Percurso investigativo

54

1.2.1. A pesquisa

56

1.2.2. Os interlocutores

59

Capítulo II
Aspectos gerais do centro histórico de Gênova e dos programas para sua
65

requalificação
2.1. O centro histórico de Gênova

66

2.1.1. Situação físico-ambiental

71

2.1.2. Situação demográfica e socioeconômica

73

2.1.3. Zona “opaca”

80

2.2. As políticas urbanas para a recuperação do centro histórico
2.2.1. URBAN II e Contratto di Quartiere del Ghetto
2.2.1.1. URBAN II

86
93
93

9 Configuração do programa europeu URBAN II no
centro histórico de Gênova
2.2.1.2. Contratto di Quartiere del Ghetto

96
113

9 Construção do diagnóstico e concepção dos projetos
para o Contratto di Quartiere del Ghetto

116

9

Capítulo III
As perspectivas globais para o planejamento das cidades e o contexto
124

local
3.1. Sustentabilidade das cidades

125

3.2. Configurações da gestão pública contemporânea

131

3.3. Cultura cívica e outras heranças do lugar

136

3.4. A Sociedade local como mediação

144

Capítulo IV
As múltiplas dimensões da requalificação urbana
157
4.1. Desenvolvimento urbano e a conservação da cidade histórica: o tempo
do mundo e o tempo do lugar

158

4.2. Parâmetros para a conservação dos centros históricos na Europa e na
Itália

162

4.3. Requalificação, gentrification e a “inércia dinâmica” do centro
histórico de Gênova

168

4.4. Requalificação urbana e territórios multiétnicos: na conjunção do
passado e do presente

176

4.5. Patrimônio cultural e contexto urbano: representação, turismo e vida
urbana
4.6. Segregação e o direito à moradia nas áreas requalificadas

182
191

4.7. Sentidos do espaço urbano público e usos cotidianos do centro
histórico

203

Considerações Finais

218

Referências Bibliográficas

223

10

11

Introdução

Encontra-se em Janua1 a origem mítica e muito difundida de uma cidade
fundada por Giano Bifronte, interpretado como símbolo temporal de passado e futuro
ou por uma acepção mais arcaica do deus clássico Janus Pater que, segundo a
mitologia romana, é um símbolo de abertura que permite a entrada daquilo que é
externo: o primeiro mês do ano se chamava januarius porque abria o ano e iniciava as
estações. Representado por um homem com duas faces, Giano deriva de Ianua, porta
em latim, e era o guardião das portas de Roma: trazia nas mãos a chave e o bastão,
vigiava tudo que estava dentro da cidade, sem perder de vista aquilo que acontecia
fora. Com suas duas faces, uma que olha para o passado e outra para o futuro, traz o
conceito de antítese, dos opostos, das polaridades, representando assim a ambivalência
universal.
A incursão feita para a realização deste trabalho adentra por esta “porta” Gênova2.
Uma cidade localizada na região Ligúria, com forma de arco voltado para o mar e uma
longa costa escarpada ao norte da Itália, uma posição que permitiu inserir Gênova na
rota marítima e no comércio do Mediterrâneo, transformando-a, em torno do ano 1000,
em uma Repubblica Marinara. A participação nas cruzadas favoreceu sua expansão e
seu enriquecimento, e a intensidade dos seus negócios no Mediterrâneo propiciou-lhe
uma importância econômica e política notável, controlada por uma extrema sofisticação
institucional. Alternando as conquistas, Gênova registra períodos de declínio absoluto
em função das pestes, dominações, saques e embates internos, até ser anexada ao
império francês de Napoleão, no início do século XIX. A política de integração de
Gênova ao sistema econômico e produtivo europeu estimulou a formação de uma
moderna classe empreendedora que deu origem àquela que seria a principal
característica da indústria genovesa: a siderurgia, a construção e a reparação naval e a
metalmecânica. As novas formas de produção refletiram na organização do território,
como reformas no porto e a instalação da ferrovia que, somadas aos novos conceitos
higienistas do século XIX, ampliaram a cidade e conotaram negativamente o centro
medieval. O desenvolvimento industrial vem acompanhado de um forte incremento
demográfico e a cidade se esparrama, enquanto o centro, já “histórico” cai no
1

Janua é a latinização do arcaico Genua, de incerta origem indo-europeia. POLEGGI, Enio e CEVINI,
Paolo. Le Città nella Storia d’Italia: Genova. Bari: Laterza, 2003, p. 21.
2
Porta também por alusão à posição geográfica de Gênova, como porta do Mediterrâneo.
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esquecimento. Após um longo período de economia essencialmente baseada na
indústria, na presença do Estado e com forte organização operária, Gênova vê-se
entrando na chamada “nova economia” pós-industrial, baseada no setor terciário: de
serviços, tecnologia e informação. A presença de áreas obsoletas passa a evidenciar a
necessidade de reorganização do território, tendo a redução da atividade portuária e a
crescente deterioração do centro histórico como seus termômetros. Limitada a vigência
de alguns objetos urbanos, torna-se necessário lidar com a lógica do processo de
desaparecimentos e permanências. Das residências públicas construídas no pós-guerra
na periferia da cidade aos galpões ociosos no porto, qualificar a cidade para novas e
diferentes atividades passou a ser condição para a retomada de sua economia. A partir
dos anos 1980 se intensificam as discussões em torno de projetos capazes de enfrentar
estes novos desafios e Gênova deu início a uma ampla política de requalificação urbana3

3

O termo “requalificação” urbana refere-se a uma estratégia de inserção de novas atividades econômicas
em pontos estratégicos da cidade ou de atração de tais atividades, oferecendo espaços qualificados por
meio da realização de obras públicas e com lógicas de gestão atentas à competitividade em nível nacional
e internacional (PEDERIVA, 1991 apud GAZZOLA, Antida. Trasformazioni Urbane: società e spazi
di Genova. Napoli: Liguori Editore, 2003, p. 110. Tradução livre). A Carta de Lisboa estipula que a
requalificação “aplica-se, sobretudo, a locais funcionais da ‘habitação’ e trata-se de operações destinadas
a tornar a dar uma atividade adaptada a esse local no contexto atual”. O termo “reabilitação” remete ao
termo francês réhabilitation e alude a um conjunto de intervenções arquitetônicas, urbanísticas, de gestão,
administrativas e sociais, destinadas a requalificar as cidades, os bairros de habitação social “’lutando
contra o peso da monotonia das ocupações, para evitar a segregação, desenvolver a vida social,
modernizar a gestão’” (MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, 1971 apud GAZZOLA, Ibidem, loc.cit.
Tradução livre). A Carta de Lisboa ainda caracteriza a reabilitação urbana como uma “estratégia de
gestão urbana que permite a requalificação de uma cidade existente por meio de múltiplas intervenções,
destinadas a valorizar suas potencialidades sociais, econômicas e funcionais, a fim de melhorar a
qualidade de vida das populações residentes. Esta última exige a melhoria física do conjunto construído
através da reabilitação e da instalação de equipamentos, de infra-estrutura e de espaços públicos,
conservando assim a identidade e as características da área em questão.” (Carta de Lisboa, Lisboa, 1995,
disponível em: <http://194.65.130.238/media/uploads/cc/cartadelisboa1995.pdf>, acesso: 15 de janeiro de
2011). Paulo Peixoto recupera referências do termo que permitem ainda outras leituras, acrescentando que
visa “conferir a uma cidade ou a um conjunto histórico suas qualidades perdidas, sua dignidade, assim
como sua aptidão a desempenhar uma função social”; que “procura reparar e refuncionalizar de modo
sustentável um patrimônio arquitetônico e urbano que, tendo sido durante muito tempo desprezado, viu
recentemente ser-lhe dirigidas ações de revalorização econômica, prática e/ou estética”; ou ainda,
“readequar o tecido urbano degradado, dando ênfase ao seu caráter residencial”, manifestando
preocupações com a população residente (PEIXOTO, Paulo. Requalificação Urbana. In: FORTUNA,
Carlos & LEITE, Rogério Proença (orgs) Plural de Cidades: novos léxicos urbanos. Coimbra: CES e
Almedina, 2009, p. 44-45). Paulo Peixoto conclui que, “enquanto a reabilitação urbana se dirige mais ao
edificado, sobretudo o que tem a ver com a função residencial, a requalificação urbana dirige-se mais ao
seu entorno e ao espaço público, ou, nas operações urbanas de larga escala, à reconversão funcional de
um dado espaço. O objetivo último da requalificação passa por (re)introduzir ‘qualidades urbanas de
acessibilidade ou centralidade a uma determinada área...’” (Idem, ibdem, p. 46). Outros termos como
renovação ou revitalização urbana também se agregam ao léxico desenvolvido em torno destas políticas.
No caso das intervenções que serão aqui analisadas, optou-se por nomeá-las genericamente requalificação
urbana, respeitando a forma como recorrentemente o termo aparece nos documentos oficiais dos
programas que serão aqui analisados, muito embora suas ações oscilem entre práticas que ora se
aproximam da reabilitação, ora da requalificação.
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em áreas periféricas – tanto de habitação popular quanto industriais – e sobretudo, no
centro histórico e em sua zona portuária contígua.
É sobre estes processos contemporâneos de intervenção urbana que versa este
trabalho. A análise centra-se em dois projetos de requalificação do centro histórico
genovês, a partir dos quais busca-se refletir sobre as implicações deste tipo de prática na
cidade, suas repercussões urbano-espaciais e os novos usos que induz neste pedaço da
cidade, dentre os quais, o turístico.
Desde o início da discussão sobre o reuso do patrimônio urbano na Itália, com a
emblemática recuperação do patrimônio habitacional do centro histórico de Bolonha4,
cujo cunho social referenciou as discussões acerca da requalificação urbana mundo
afora, novas questões foram introduzidas neste debate, estimulando revisões sobre as
práticas interventivas desse gênero. O aumento da complexidade dos problemas que as
cidades italianas enfrentam atualmente implica rever análises de experiências passadas à
luz das políticas atuais.
Novas questões ampliam o escopo das políticas de requalificação urbana na
Europa: o respeito aos princípios da sustentabilidade, a preocupação com a imagem, o
4

No início dos anos 1960, a administração municipal de Bolonha assumiu o urbanismo como elemento
fundamental de gestão política, social e econômica da cidade. A atenção voltou-se principalmente à
adequação da cidade às tendências de conservação, que estavam sendo discutidas nacional e
internacionalmente (a Carta de Gubio, abordada na parte IV deste trabalho, foi um dos documentos que,
ampliando o conceito de monumento histórico para todo o centro urbano ou “cidade histórica”,
influenciou sobremaneira o plano 1969 de Bolonha), e ao combate da transformação exclusiva do centro
em área privilegiada para funções de comando e para o setor terciário, sem ações análogas na periferia.
Isto tenderia a aumentar a renda urbana nas áreas centrais e a provocar alterações no perfil histórico do
centro. Ao longo dos anos 1960 foram feitas pesquisas setoriais, os departamentos técnicos da prefeitura
foram potencializados e reestruturados e foram desenvolvidos novos instrumentos que pautaram a
elaboração de um plano para toda a cidade, inclusive para o centro histórico, com aspectos inovadores
para a gestão da sua conservação, baseada em uma análise histórico-morfológica e tipológica do tecido
urbano e edilício. Muitos foram os embates políticos e culturais. Acusava-se a administração bolonhesa
de afundar a cidade, sustentando que uma cidade sem crescimento quantitativo era uma cidade sem
progresso, que a conservação integral de todo o tecido histórico era expressão de uma vontade
demagógica e que a metodologia proposta engessava de tal modo a cidade que não haveria validade fora
das fronteiras de Bolonha. Em 15 anos, completou-se a recuperação das áreas degradadas do centro
histórico, contra a tendência de outros centros, registrando um aumento da população residente e
transformando esta experiência de Bolonha em uma referência mundial. A expulsão da população e das
atividades econômicas de menor prestígio para dar espaço ao terciário era, nos anos 1960, uma questão
social muito sentida, mas que foi enfrentada e teve resultados positivos em Bolonha em função de uma
proposta de desenvolvimento global para a cidade. Atualmente, a questão social se deslocou para o plano
da educação, da ocupação dos jovens, do acolhimento, da segurança na cidade, temas urbanos mais
complexos de serem enfrentados do que no passado. Aspectos como os custos (recuperar um imóvel
antigo ou construir um novo atualmente se equivalem), as novas linguagens arquitetônicas (o novo no
antigo) e as parcerias público-privadas (o percentual de investimentos públicos em moradia vem cedendo
cada vez mais espaço para o setor privado) estão na ordem do dia e, ainda que Bolonha afirme manter o
fundamento da política do reuso e da conservação, a dificuldade em responder às demandas sociais é
sempre maior. (La Conservazione e la Tutela del Patrimonio Storico del Centro: bilancio del
passato e considerazioni per il futuro, disponível em: <http://psc.comune.bologna.it>, acesso: 01 de
julho de 2010 )
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uso das novas tecnologias, as políticas de rede, os recursos comunitários, mas também o
aumento da complexidade da vida nas cidades, os fluxos migratórios crescentes
ampliando as demandas sociais e repropondo identidades, a maior polarização da
estrutura social estabelecendo novas fronteiras, os estilos de vida determinando novas
demandas e alterando a configuração dos espaços urbanos. Os níveis supranacionais de
gestão e o reposicionamento dos governos locais na definição de políticas de
desenvolvimento econômico dão vida a novas instâncias territoriais que agem segundo
graus diferenciados de autonomia e lógicas diferentes de agregação. Nesta fase de
renovado interesse para “os fatos humanos do espaço”5 muitas cidades europeias
adotaram intervenções de requalificação urbana, lançando mão do seu novo
protagonismo e assumindo políticas comuns, difundidas globalmente, para lidar com os
problemas que se manifestam em seus territórios, localmente. Um novo léxico evidencia
o contexto em torno das políticas de regeneração urbana e suas variações: governance,
stakeholders, sustentabilidade, competitividade, multifuncionalidade, reconversão,
posicionamento estratégico, city marketing. Contudo, apesar dos vários exemplos de
cidades que protagonizaram projetos desse gênero, não é possível formular uma regra
acerca dos resultados, não obstante, em alguns casos, terem feito escola e disseminado
práticas semelhantes pelo mundo. As operações são complexas e suas interpretações,
passíveis de leituras diferentes, com objetivos e modalidades de transformação
particulares. E é exatamente em função da peculiaridade de cada experiência, construída
de acordo com os diferentes níveis de participação dos grupos sociais envolvidos, das
heranças históricas de cada cidade, das práticas políticas peculiares de cada
administração, enfim, tendo a cultura local como mediadora, que acredita-se ser
importante uma aproximação com cada um dos casos, para o aprofundamento do
debate, podendo relativizar críticas e melhorar práticas.
Gênova se integra ao grupo de cidades europeias que lançaram mão das políticas
de requalificação urbana para inverter o processo de declínio do seu tradicional modelo
industrial. De uma cidade cuja identidade até bem recentemente esteve ligada ao
modelo de cidade industrial fordista e ao tráfego marítimo, navega-se para a Genova
come città a più vocazioni, agregando às atividades portuárias e industriais em
transformação, também a promoção de políticas que posicionem a cidade no campo
turístico e cultural.
5

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp, 4ª ed.,
2009, p. 33
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A partir da verificação de que o turismo figura entre os argumentos que justificam
projetos urbanos que visam inserir as cidades na economia pós-industrial, supõe-se ser
necessário revisar o teor de algumas propostas do gênero, a fim de identificar os
sentidos conferidos ao turismo neste contexto de transformação urbana. Os sentidos
oriundos de uma percepção capitalista do turismo originam práticas econômicas por
vezes predatórias, em que o único interesse é voltado para a geração de divisas, em
detrimento de outras práticas mais comprometidas com a cultura e a sociedade, das
quais o turismo também pode ser promotor. Apropria-se das viagens como ferramentas
para o capital e grandes cadeias hoteleiras, projetos de revitalização de centros
históricos e os lazeres para os turistas passam a ser portadores de lógicas de organização
do espaço cujo caráter global, ao incidir sobre o território, estabelece uma ordem de
prioridades dissonante das realidades locais e favorece apenas uma parcela daquele que
configura o que se espera vir a ser um “espaço turístico”6.
Em função de se mostrarem, na maior parte das vezes, incapazes de resolver
problemas sociais, exatamente por responderem a demandas globais em detrimento de
demandas locais, muitos projetos de requalificação urbana têm sido alvo de inúmeras
críticas. Contudo, partindo do princípio de que não há um modelo pré-definido de
requalificação, senão como produto da ação social em um determinado tempo e em um
determinado espaço, considerou-se válido tomar a experiência genovesa para rediscutir
o sentido dos espaços urbanos requalificados.
Não obstante Gênova tenha seus diferenciais históricos e culturais, não se encontra
ali uma parada obrigatória no circuito turístico italiano tradicional. Sua forte tradição
operária mostra-se um tanto avessa a mudanças; a conservação do seu centro histórico,
6

Para os objetivos aqui pretendidos, não convém apoiarmo-nos na teoria do espaço turístico (BOULLÓN,
Roberto, Planejamento do Espaço Turístico. Bauru, SP: Edusc, 2002), que, em geral, localiza seus
componentes pontualmente na concretude do espaço físico. “O espaço turístico é consequência da
presença e distribuição territorial dos atrativos que (...) são a matéria-prima do turismo. Este elemento do
patrimônio turístico, mais o empreendimento e a infra-estrutura turísticos, são suficientes para definir o
espaço turístico de qualquer país” (Idem, ibidem, p. 79). Trata-se de um universo conceitual perpassado
pela racionalidade do planejador que tende a classificar, dividir, hierarquizar um “espaço urbano”, já
suporte de uma “vida quotidiana bem decupada em fragmentos: trabalho, transporte, vida privada,
lazeres.” (LEFEBVRE, Henry. O Direito à Cidade. São Paulo: Editora Moraes, 1991, p. 97). Um espaço
que “na representação urbanística” o próprio termo zoneamento “já implica separação, segregação,
isolamento nos guetos arranjados.” (ibidem, p. 99). Ainda que este trabalho parta de um instrumento
bastante racional que são dois planos de requalificação urbana, para efeito de fruição turística dos espaços
requalificados, toma-se como ideia de espaço desta fruição, a cidade, dado prático-sensível, acrescido do
urbano, realidade social, na perspectiva sugerida por Lefebvre e não o conceito de espaço turístico
sugerido por Boullón. Sobre possíveis “recursos turísticos” no campo ou em áreas não urbanizadas,
considera-se o fato de que “a vida urbana compreende mediações originais entre a cidade, o campo, a
natureza” e “essas mediações não podem ser compreendidas sem os simbolismos e representações
(ideológicas e imaginárias) da natureza e do campo como tais pelo citadino” (ibidem. p. 68).
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com grande presença de moradores e herdeiro de uma relevante cultura cívica regional,
implica necessariamente um processo compartilhado, negociando aspirações do lugar e
demandas do mundo. Evocando as duas faces de Giano Bifronte, pressupõe-se olhar
para o mundo e para o lugar, abrir-se e fechar-se com cuidado, olhando passado e
futuro, num “trabalho solidário e conflitivo”7.
A opção de investigar uma experiência internacional deve-se à possibilidade que
tive de estudar as políticas de intervenção em centros históricos na Itália8 e de conhecer
o caso específico de Gênova, em um estágio realizado junto ao Departamento Território,
Mobilidade, Desenvolvimento Econômico e Ambiental da prefeitura da cidade. O
objeto de estudo foram dois programas de intervenção urbana para a requalificação do
centro histórico genovês e de sua zona portuária contígua, que tiveram início a partir
dos anos 1990. Considerando que o turismo não é autônomo em relação a outras
práticas sociais, acredita-se que não se pode analisá-lo descolado do contexto onde se
insere. Esta suposição levou a uma pesquisa mais ampla sobre a atuação de tais
programas na cidade, a forma como eles articulam dimensões urbanas, os conflitos,
transformações e usos que induzem no território, a partir das intervenções que
promovem.
Com base nos programas em tela, busca-se abordar o conjunto de relações que
compõem o sistema urbano. A produção (geração de postos de trabalho, empregos), o
consumo (melhorias na infra-estrutura básica, usufruto dos equipamentos socioculturais,
escolas, moradia, espaços abertos, atrativos turísticos), a gestão (formas de elaboração e
condução dos programas, nível de participação, regulação entre a política global e as
condições locais) e o simbólico (identificado tanto no nível das práticas desempenhadas
pelos atores sociais envolvidos, quanto no sentido contido na ideia de retomada do
centro histórico e suas novas “vocações”), considerando ainda o nível de troca no
conjunto destas relações (contemplando a mobilidade, o estímulo ao comércio, o fluxo
urbano e de informações sobre os programas e das transformações que promovem).
Contudo, apesar da preocupação com uma análise que considerasse a relação entre
os eixos acima indicados, a estrutura do trabalho não obedece a uma divisão formal
correspondente a eles. Mesmo contemplando algumas categorias de análise propostas
7

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. Cit., p. 334.
Entre os anos de 2007 e 2008, uma Bolsa de estudos concedida pela União Europeia, por meio do
Programa Alban para a América Latina, possibilitou-se acompanhamento do curso Pianificazione e
Gestione de Centri Storici Minori e dei Sistemi Paesistico – Ambientali, junto ao Dipartimento di
Pianificazione Territoriale e Urbanistica da Universidade La Sapienza de Roma, sob orientação das
professoras Roberta Lazzarotti e Manuela Ricci.
8
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por Manuel Castells9, o estudo não está absolutamente delimitado por elas. Sua
contribuição está, sobretudo, em apontar elementos importantes para a avaliação de um
determinado problema urbano e não pretende-se alcançar o alto nível de formalização
dos esquemas teóricos propostos pelo autor. Aliás, considera-se válida a crítica de
Henry Lefebvre sobre o fato de que “todo sistema tende a aprisionar a reflexão, a fechar
horizontes”10, evidenciando sua polêmica com Castells. Para Lefebvre, a análise dos
fenômenos urbanos exige o emprego de uma multiplicidade de instrumentos
metodológicos, dentre os quais o sistema é apenas parte, passando também pelo
desvendamento da cidade enquanto escrita, examinando texto e contexto: a vida
cotidiana, as relações imediatas e aquilo que está acima deste texto urbano, as
instituições, as ideologias, buscando alcançar uma leitura crítica. Assim como se pode
ler a cidade, ela pode também ser ouvida, perfazendo uma multiplicidade de inscrições,
de falas, de tempos e de ritmos. Na consideração de vários níveis de realidade, afasta-se
de uma sistematização precisa, da consideração da cidade como um sistema
determinado. Ao esboçar os contornos do direito à vida urbana, à centralidade renovada,
aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que
permitem o uso pleno desses momentos e locais, enfim, do direito à cidade, Lefebvre
permite construir, entrever possibilidades, e este trabalho se insere neste horizonte.
Há especial atenção às especificidades sócio-históricas e aos estudos sociológicos
locais, de modo que foram privilegiados autores que tratam das realidades europeia,
italiana e, sempre que possível, genovesa. À medida que os temas globais perpassam
realidades locais, interferindo na organização dos espaços, na cultura urbana e na forma
de governar as cidades, torna-se crucial perceber como o substrato cultural local
enfrenta o mundo. Esta posição do território na confluência das forças globais e locais
implicou a busca de referências teóricas que discutissem o lugar como mediação destes
interesses, encontradas nas categorias analíticas propostas por Milton Santos, quando
ele discute noções de “dinâmicas próximas locais” e “dinâmicas distantes, universais”,
associadas aos conceitos de “horizontalidades” e “verticalidades”11 e também na

9

CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. São Paulo: Paz e Terra, 1983.

10

LEFEBVRE, Henry. O Direito à Cidade. Cit., p. 1
Para Milton Santos, as verticalidades “podem ser definidas, num território, como um conjunto de
pontos formando um espaço de fluxos (...). Este Espaço de fluxos seria, na realidade, um subsistema
dentro da totalidade-espaço, já que para os efeitos dos respectivos atores o que conta é, sobretudo, esse
conjunto de pontos adequados às tarefas produtivas hegemônicas, características das atividades
econômicas que comandam este período histórico. O sistema de produção que se serve desse espaço de
fluxos é constituído por redes – um sistema reticular -, exigente de fluidez e sequioso de velocidade. São

11
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perspectiva semelhante proposta por Lefebvre, onde a cidade “se situa num meio termo,
a meio do caminho entre aquilo que se chama de ordem próxima (...) e a ordem
distante”12.

Também

depreendido

dos

escritos

de

Lefebvre,

o

binômio

apropriação/consumo13, que acaba por contrapor valor de uso e valor de troca,
complementa a compreensão dos sentidos do espaço urbano. Outras balizas importantes
foram os autores que discutem o patrimônio, o espaço público, a gestão e a cultura
urbana e sua complexidade no mundo contemporâneo14.
os atores do tempo rápido, que plenamente participam do processo, enquanto os demais raramente tiram
proveito da fluidez.” Já as horizontalidades “são zonas da contiguidade que formam extensões contínuas
(...) em que os atores são considerados na sua contiguidade, são os espaços que sustentam e explicam um
conjunto de produções localizadas, interdependentes, dentro de uma área cujas características constituem,
também, um fator de produção. Todos os agentes são, de uma forma ou de outra, implicados, e os
respectivos tempos, mais rápidos ou mais vagarosos, são imbricados. Em tais circunstâncias pode-se dizer
que a partir do espaço geográfico cria-se uma solidariedade orgânica, o conjunto sendo formado pela
existência comum dos agentes exercendo-se sobre um território comum. Tais atividades, não importa o
nível, devem sua criação e alimentação às ofertas do meio geográfico local.” (SANTOS, Milton. Por uma
outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro, São Paulo: Record,
2010, p. 105-109)
12
Segundo Lefebvre, a ordem próxima refere-se a “relações dos indivíduos em grupos mais ou menos
amplos, mais ou menos organizados e estruturados, relações desses grupos entre eles”, enquanto a ordem
distante, a “ordem da sociedade, regida por grandes e poderosas instituições (Igreja, Estado), por um
código jurídico formalizado ou não, por uma ‘cultura’ e por conjuntos significantes. A ordem distante se
institui neste nível ‘superior’, isto é, neste nível dotado de poderes. Ela se impõe. Abstrata, formal, suprasensível e transcendente na aparência, não é concebida fora das ideologias (religiosas, políticas).
Comporta princípios morais e jurídicos. Esta ordem distante se projeta na realidade prático-sensível.
Torna-se visível ao se inscrever nela. Na ordem próxima, e através dessa ordem, ela persuade, o que
completa seu poder coator. “ (LEFEBVRE, Henry. O Direito à Cidade. Cit., p. 46). “Isotopias: lugares
do mesmo, mesmo lugares. Ordem próxima. Heterotopias: o outro lugar e o lugar do outro, ao mesmo
tempo excluído e imbricado. Ordem distante.” (Idem. A Revolução Urbana. 1ª ed. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 2004, p. 120)
13
Lefebvre distingue o conceito de apropriação do sentido de propriedade, associando-o a um “traço
característico da atividade criadora, pela qual o que vem da natureza e da necessidade se transforma em
obra, em um ‘bem’ para e pela atividade humana” (Idem. A Vida Cotidiana no Mundo Moderno. São
Paulo: Ática, 1991, p. 30). Abrange a “apropriação do corpo, do espaço e do tempo, do desejo. A
moradia, a casa” (Idem, ibdem, p. 42). Liga-se a “’valores’ em formação ou em vias de desaparecimento:
festa, lazer, esporte, cidade e urbanidade, natureza etc.” (Idem, ibdem, p. 98). Vale dizer que quando
Lefebvre refere-se ao lúdico, alude a uma acepção ampla e profunda, em termos de práticas que
“persistem nos interstícios da sociedade de consumo dirigida, nos buracos da sociedade séria que se
pretende estruturada e sistemática...” (Idem. O Direito à Cidade. Cit., p. 132). Quanto ao consumo,
quando Lefebvre o considera globalmente, “é material (prático-sensível: pegamos, usamos, devoramos
uma coisa) e ideal (ou ideológico: consumimos representação, imagem, significantes, linguagem e
metalinguagem). Ele é total (tendendo a um sistema do consumo, sob a organização racionalizada do
cotidiano) e parcial (ficando o sistema sempre inacabado, sempre desmentido, sempre ameaçado, não se
fechando jamais, abrindo para o vazio). Ele é satisfação (de uma necessidade, esta ou aquela, necessidade
disto ou daquilo, portanto saturação a um prazo mais ou menos longo) e frustração (consumimos o vento
e o desejo renasce). Ele é personalizante (escolha dos objetos, disposição, classificação, liberdade
combinatória) e deformador do real (com o consumidor se perdendo no meio das coisas, escorregando na
ladeira da acumulação dos objetos, sem desejo e até sem necessidade).” (Idem. A Vida Cotidiana no
Mundo Moderno. Cit., p. 152-153). “Que possa haver consumo sem essa apropriação (...) é o postulado
da sociedade dita de consumo, é a base de sua ideologia (...). É o princípio suposto da satisfação” (Idem,
ibdem, p. 99)
14
Os trabalhos dos pesquisadores da Rede Brasil-Portugal de Estudos Urbanos foram aqui de grande
valia. A Rede reúne pesquisadores brasileiros e portugueses em torno da temática do patrimônio cultural e
da sociologia das cidades e foi estruturada em 2006. Seu objeto, a problemática do estudo e o principal
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O primeiro capítulo do trabalho Enfoques Teóricos e Metodológicos propõe situar
o caso de Gênova dentro da problemática que os processos de requalificação urbana
envolvem, historiando a trajetória deste tipo de intervenção, passando pelos seus
conceitos, estágios e diferentes leituras, o que traz à luz a perspectiva de como as
políticas de requalificação têm sido analisadas até aqui. Retoma-se alguns casos
emblemáticos de áreas urbanas requalificadas, as quais, em certa medida, cristalizam
certas interpretações.
O capítulo II Aspectos gerais do centro histórico de Gênova e dos programas
para sua requalificação apresenta o objeto de estudo por meio da exposição de dados e
informações gerais sobre o centro histórico genovês, demonstrando os aspectos críticos
que levaram a cidade a adotar as políticas de requalificação urbana. Dentre o amplo
conjunto de iniciativas adotadas pela cidade desde os anos 1990, optou-se pela análise
pormenorizada de dois programas específicos. O primeiro, um programa europeu, de
grande porte, que abrange todo o centro histórico e parte da zona portuária contígua que
vem sendo convertida para uso urbano. O outro, um programa de caráter nacional e que
foca, em menor escala, um dos bairros mais deteriorados do centro histórico. Embora
nesta etapa não se adentre efetivamente no desvendamento ideológico do plano
urbanístico, evidencia-se operações efetivamente realizadas ou em curso e, a partir deste
quadro, é possível arriscar algumas análises.
Com a emergência de novas demandas para as administrações locais, o discurso
acerca da gestão urbana incorporou uma série de conceitos que invariavelmente estão
associados às práticas de requalificação urbana contemporâneas. O terceiro capítulo As
perspectivas globais para o planejamento das cidades e o contexto local discute as
novas formas de gestão que permeiam os programas analisados, sem a intenção de
discutir o modelo de política pública em sua forma abstrata, mas sim, a apropriação de
tais instrumentos e a implantação dos projetos em um contexto sócio-histórico
específico.
O quarto e último capítulo As múltiplas dimensões da requalificação urbana traça
um diálogo entre algumas dimensões urbano-espaciais, tendo os programas
mencionados como suporte empírico. Procura-se evidenciar a inter-relação das políticas
patrimoniais e urbanas e analisar determinados vetores de ação dos referidos programas.

foco analítico são as cidades e as culturas urbanas contemporâneas, assim como as políticas e práticas de
patrimônio cultural em suas relações socioespaciais com a vida urbana e o desenvolvimento econômico
de cidades.
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São privilegiadas as intervenções voltadas à moradia, ao pequeno comércio, à
mobilidade do pedestre, à memória, ao lazer e ao turismo, à construção coletiva de
sentidos e usos para o espaço urbano público. As observações feitas neste capítulo
pretendem contribuir para a compreensão do sentido que este centro histórico assume
com os processos de requalificação que ali acontecem.
Cabe ainda mencionar que esta pesquisa traz implícita minha trajetória. A
graduação em turismo, ao mesmo tempo em que despertou o interesse pelo
desvendamento dos lugares históricos, pelo conhecimento das tradições, das artes, desde
o início de minha formação acadêmica, estimulou a busca de conhecimento por
referências e instrumentos de diferentes áreas do saber. Assim, enveredei pelos temas
urbanos particularmente atinentes às cidades históricas, ao que se deve minha incursão
nas Ciências Sociais. Durante minha pesquisa de mestrado, busquei conhecer a
dinâmica do turismo em sua capacidade de reorganizar o espaço urbano, tanto em seus
aspectos morfológicos, quanto de vida urbana, para o qual, as referências teóricas das
Ciências Sociais mostraram-se auspiciosas, de modo que continuei a fazer perguntas às
cidades do meu tempo15. Se de um lado esta investida vem oferecendo novos percursos
para que eu continue a conhecer um pouco mais sobre as cidades e o urbano, devo
confessar a dificuldade de localizar-me em uma situação de fronteira onde, também
aqui, as duas faces de Giano dão a impressão de colocar-me um pouco dentro e um
pouco fora de um universo teórico que não pertence à minha origem. Se, em algum
momento, o interesse pela cidade me afastou do estudo estrito do turismo, a percepção
cada vez mais tangível de que, cedo ou tarde, todas as cidades se tornarão lugares de
turismo, me obrigam a uma constante reconciliação que, por vezes, pode mesmo parecer
conflitante.

15

Cidades do Meu Tempo é o título de minha dissertação de mestrado, defendida em 2005 junto ao
Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, que teve como objeto de estudo uma cidade
histórica na região do Vale do Paraíba Paulista. Se naquele momento o título referia-se às cidades que
apareciam na fala dos personagens idosos, entrevistados durante a investigação, cada vez mais passei a
assumir As Cidades do Meu Tempo como as cidades do meu tempo vivido, já que venho acompanhando a
penetração da prática do turismo em cada vez mais cidades pelo mundo, de modo que as cidades do meu
tempo já são hoje, para mim, as cidades turísticas.
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Capítulo I – Enfoques Teóricos e Metodológicos
“O povo está sujeito a errar quando julga de modo genérico os
acontecimentos e suas conseqüências, só percebendo seu
equívoco ao examiná-los particularizadamente”
Maquiavel, Comentários sobre a Primeira Década de Tito Lívio

O uso recorrente neste trabalho de uma terminologia que gravita em torno das
atuais práticas de intervenção urbana implica acercar-se de alguma precisão a respeito
deste tipo de ação sobre a cidade e quais os questionamentos que têm suscitado. Muito
embora algumas denominações tenham suas especificidades, em geral, são variações do
mesmo tema e procuram enfrentar problemas semelhantes. Estão ligadas a operações
que abrangem a reconversão de áreas e funções urbanas; a busca pela qualidade perdida
por alguns espaços da cidade; a readequação de tecidos urbanos, tanto do ponto de vista
da recuperação de habitações, quanto da conservação do patrimônio histórico ou da
intervenção sobre o espaço público; o planejamento de infraestruturas urbanas; a criação
de centralidades; a tentativa de reocupar áreas esvaziadas ou a reversão de situações de
decadência. Contudo, não é tanto o objetivo deste capítulo adentrar as especificidades
conceituais16 da gama de termos que faz alusão a tais práticas, como o é contextualizar a
emergência deste gênero de ação na cidade, identificando seus efeitos e os sentidos que
assume em função dos objetivos e interesses dos seus proponentes.
O que se pretende aqui fazer é uma historicização desta prática e perceber em que
medida a requalificação urbana, enquanto “técnica”17, passa a ser nomeada e se
internacionaliza, afinal, “o ato fundador é dar um nome e, por isso, é a partir do nome
que produzimos o pensamento e não o contrário”18. Mas se o reconhecimento desta ação
como “forma pela qual se identifica e reconhece a objetividade em seu derredor, através
dos nomes já dados” remete a um processo de difusão rápida e generalizada desta
“técnica”, “é o lugar que atribui às técnicas o princípio da realidade histórica,
relativizando seu uso, integrando-as num conjunto de vida, retirando-as de sua abstração

16

Sobre as especificidades terminológicas v. PEIXOTO, Paulo. Op. Cit.
“As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida,
produz, ao mesmo tempo, cria espaço (SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão
e emoção. Cit., p. 29) (...). Sem dúvida, a técnica é um elemento importante de explicação da sociedade e
dos lugares, mas sozinha, a técnica não explica nada. Apenas o valor relativo é valor.” (Idem, ibidem, p.
45-46)
18
Idem, ibidem, p. 67.
17
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empírica e lhes atribuindo efetividade histórica”19. Desta forma, a partir da localização
desta “técnica” no tempo e no espaço e da percepção da sua difusão, prepara-se o
terreno para compreender como ela chega ao centro histórico de Gênova, uma vez que,
“em nenhum caso a difusão dos objetos técnicos se dá uniformemente ou de modo
homogêneo, essa heterogeneidade vem da maneira como eles se inserem desigualmente
na história e no território, no tempo e no espaço.”20

1.1.

Processos de requalificação do espaço urbano: origens e dimensões
econômicas, socioculturais e políticas

O conceito de renovação urbana utilizado por Nathan Glazer em A Renovação das
Cidades21 refere-se aos processos por meio dos quais “as cidades são mantidas e
reconstruídas: a construção de casas novas no lugar das antigas, a transformação de ruas
antigas em ruas novas, o zoneamento das facilidades industriais, a reconstrução dos
serviços públicos”; vale também para reabilitação, demolição e reconstrução e incorpora
as leis e mecanismos necessários à viabilização destes processos.
Este autor toma como base os processos que se iniciaram nos Estados Unidos,
como, por exemplo, um programa de habitação implementado a partir do final dos anos
1940, o qual, por sua vez, havia sido originado a partir de programas de remoção de
residências precárias e financiamento público de moradias populares. Ao historiar as
alterações pelas quais tais programas passaram até assumirem o caráter de uma ação de
renovação, o autor menciona os acordos feitos para garantir que os esforços públicos
para a melhoria das áreas renovadas, em geral centrais, favorecessem investimentos
privados, não obstante, no início, tais iniciativas tivessem sido influenciadas por um
pensamento europeu que buscava favorecer a participação popular no crescimento das
cidades. De fato, analisando o programa norte-americano, Castells identifica facilmente
um “programa que destina-se a criar condições para que a iniciativa privada possa dar
um novo impulso ao centro da cidade”22.
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Idem, ibidem, p. 58
Idem, ibdem, p. 39
21
GLAZER, Natan. A Renovação das Cidades, 1967. In: Cidades: a urbanização da humanidade, Rio
de Janeiro: Zahar Editores, 1972.
22
CASTELLS, Manuel. Op. Cit., p. 408
20
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Esta experiência de renovação urbana ocorreu em várias cidades americanas nos
anos de 1960 e, de acordo com Glazer23, avançou com problemas, já que não resolvia a
questão das moradias para as classes de baixa renda. Castells observa que a intervenção
reformadora que respondia à reivindicação social numa operação “anti pardieiros” não
existiu, já que ela se limitou a deslocar o problema no espaço, tornando-o ao mesmo
tempo mais agudo24. Seu impacto sobre a população foi tão negativo que, em algumas
cidades, a inclusão de qualquer área no programa de renovação, mesmo áreas
completamente decrépitas, dava origem a uma resistência desesperada de seus
habitantes25. Em geral, os moradores relatavam as vantagens locais da boa moradia
aliada às relações sociais já estabelecidas, enquanto as análises oficiais apontavam para
áreas decrépitas. Na realidade, para Glazer, tratava-se de as autoridades responsáveis
por viabilizar as operações de renovação urbana, tendenciosamente, aplicarem padrões
para avaliar as habitações de uma área que planejam demolir, porque tinham de
convencer de que se tratava de uma área degradada, não obstante os relatos dos
moradores não confirmassem tais avaliações. Tais discrepâncias levaram a um
questionamento ainda hoje sem análises conclusivas: se os aspectos tangíveis da
renovação são difíceis de avaliar por meio de análises de custos-benefícios, como seria
possível tratar de aspectos subjetivos “como o custo da transferência de uma velhinha
cuja única satisfação na vida é tomar conta do apartamento no qual viveu tantos
anos?”26.
Entre as críticas tecidas pelo autor, depreende-se o fato de haver nos Estados
Unidos, a partir dos anos 1960, uma visão de cidade extremamente fragmentada. Os
projetos encampavam “missões únicas”, caracterizando as zonas de renovação apenas
com função de habitação, em lugar de propostas mais abrangentes e mistas, além de um
olhar parcial, sem um projeto para toda a cidade ou, como prefere Glazer, sem levar em
conta a dimensão metropolitana27.
De acordo com Mark Gottdiener28, nos Estados Unidos, o aumento das dotações
para projetos de reurbanização a partir dos anos 1960 baseava-se na necessidade de
aumentar o controle social nos guetos, bem como para reagir à perda de mão de obra
industrial que devastava os centros urbanos. De um lado, o sucesso comercial de tais
23
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ações foi limitado e falho, enquanto medida social para propiciar moradia às classes de
baixa renda; de outro, os programas de renovação urbana contribuíram para o processo
de remoção de vastas seções da cidade para a construção de torres de escritórios e
apartamentos de luxo. Ou seja, uma reurbanização dos centros comerciais produzida de
acordo com ações de interesses particulares, com a articulação do setor imobiliário e do
Estado.
Exemplos americanos apontaram para o que Goottdiener tratou de
“Nexo entre o Estado e a terra (Scott, 1980), a articulação entre programas de
governo, planejamento urbano e interesses monopolistas dentro da cidade.
Eles se juntaram para desvalorizar a infra-estrutura representada pelo
ambiente construído do passado, para remover sua presença física, que agia
como uma barreira a novos investimentos (Lojkine, 1976), e para desobstruir
grandes áreas para nova construção; muitos deles representam interesses
bancários e capital de monopólio (...). Além disso, o capital privado se
associou de forma eficiente aos esforços do setor público para tirar partido
dos efeitos benéficos da aglomeração (Lamarche, 1977) e explorar a criação
social, interativa, de valor em espaço com base nas circunstâncias exteriores
do crescimento. Assim, a revitalização é muito mais um produto social
subsidiado pelo Estado que alguma iniciativa mágica, orgânica, de lugar”29.

Desta perspectiva, o capital financeiro, os empreendedores e os especuladores
imobiliários se transformaram nos principais beneficiários da reurbanização. A partir de
uma análise sobre pesquisas realizadas em torno dos investimentos para a construção do
World Trade Center em Nova Iorque, revelou-se uma combinação extraordinária de
recursos isentos de impostos do poder público com os interesses do setor privado
centralizados em torno da finança internacional e dos negócios mundiais. Em Los
Angeles, Gottdiener30 aponta que relatórios publicados pelo Jornal Los Angeles Time de
1985, constataram que as propriedades mais valiosas do centro histórico da cidade
pertenciam a bancos, grupos financeiros e seguradoras.
O desfecho dado por Gottdiener31, em função de uma série de investimentos nos
quais o governo norte-americano continuou apoiando ações de reurbanização de centros
urbanos, é de que todas as áreas centrais das cidades americanas assemelham-se a
parques de escritórios, nos quais há grande densidade populacional durante o dia, mas
esvaziam-se após o expediente, além da ausência de moradores antigos de baixa renda e
de indústrias. Tais aspectos praticamente fazem desaparecer o centro histórico e
multifuncional da cidade.
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David Harvey32 diferencia cidades que, após a Segunda Guerra, foram contrárias à
expansão das periferias, privilegiando o adensamento e/ou construindo novas cidades,
daquelas, notadamente as norte-americanas, onde a suburbanização foi rápida e pouco
controlada, deteriorando os centros das cidades pela saída das pessoas e dos empregos,
levando o Estado a adotar a demolição e a reconstrução dos centros mais antigos como
estratégia de renovação urbana.
Neste contexto, vale citar também o programa norte-americano Main Street, que
introduziu novidades na intervenção sobre o patrimônio urbano a partir da abertura, em
1976, do Quincy Market, em Boston. Leonardo Barci Castriota lembra que o centro de
Boston sofria com o maciço êxodo dos residentes para os subúrbios, que levavam
consigo o comércio, e que a primeira reação ao abandono, sem sucesso, foi criar uma
imagem moderna e limpa, criando verdadeiros ‘parques temáticos’ nos centros,
ignorando sua verdadeira história33. Com o fracasso desta estratégia e o ápice da
degradação, Boston decide por valorizar de fato sua imagem urbana, sua carga histórica,
seu potencial de “animação”, restaurando o edifício e adaptando o Quincy Market para
novas utilizações. No mesmo período, pequenas cidades no meio oeste americano
sofriam do mesmo processo e acabaram recorrendo a iniciativas semelhantes e adotando
uma estratégia empresarial baseada no design, na construção de consensos, na
promoção por meio da difusão de vantagens, fortalecendo a base econômica já existente
e estudando sua ampliação para novas oportunidades, tudo implementado por um
gerente34. Segundo Castriota, estes projetos lançaram a base para uma abordagem
fortemente apoiada na iniciativa privada e no envolvimento direto dos cidadãos e seu
sucesso pode ser evidenciado pela ampliação do programa Main Street para mais de
1.600 comunidades pelos Estados Unidos, por meio de um órgão que fornece
ferramentas e assistência técnica para revitalizar centros urbanos. O autor lembra,
porém, que a mistura de preservação e cenografia, sem levar em consideração a
trajetória histórica de muitas construções, além de uma tensão entre uma área reabilitada
e seu entorno, são críticas frequentes ao programa 35.
Na Europa, os projetos de requalificação urbana e de recuperação de edificações
se constituíram, após a década de 1960, num mercado habitacional diferenciado,
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vinculado às novas demandas por melhoria da qualidade de vida em centros históricos
muito degradados. Lá, a situação de periferias formadas de maneira desagregada e
difusa no pós-guerra foi ainda reforçada pela chegada de imigrantes e trabalhadores
pouco qualificados, tornando agudos os problemas da cidade. Além disso, em busca de
superar a crise econômica e melhorar o nível dos intercâmbios comerciais
internacionais, a opção pela liberalização do mercado gerou a crise do Estado de BemEstar, reduzindo as preocupações com as questões sociais. Naturalmente, tais aspectos
também se refletiram nas políticas urbanas.
Com efeito, em função dos processos de metropolização e transformação dos
centros urbanos verificou-se na Itália, uma evasão da população dos grandes centros,
sobretudo no norte do país, para cidades menores que oferecessem moradia mais
acessível e serviços eficientes. Antida Gazzola36 concorda que este processo de
esvaziamento, presente em uma série de centros urbanos e que deu início a projetos de
requalificação, tende a fazer com que se substitua o tipo de residente das classes menos
abastadas para grupos sociais capazes de pagar pelas melhorias na área em função de
suas características de intervenção nos padrões arquitetônicos, inserção de serviços
qualificados e mudança dos padrões fundiários, que muitas vezes determinam o
aumento do preço dos imóveis. De acordo com os estudos de Gazzola, este fenômeno
de enobrecimento, com consequente substituição de população moradora e usuária dos
serviços, foi muito mais recorrente nas experiências norte-americanas do que nas
europeias, onde as administrações locais tendem a sustentar a permanência das
populações tradicionais dos bairros reabilitados. Na Itália, em particular, este risco é
mitigado em função da tradicional heterogeneidade social, da fragmentação dos
processos de recuperação, da permanência de âmbitos territoriais muito diversificados,
inclusive do ponto de vista funcional, que permitem a convivência de áreas destinadas
ao turismo, ao comércio e dos interstícios de transição constituídos pelas habitações
destinadas aos autóctones e imigrantes da classe média baixa37.
Os diferentes sistemas de ocupação que sofreram intervenção na Itália (dos
núcleos medievais aos sistemas de periferias originados no período entre guerras)
foram, porém, criticados por gerar benefício apenas privado e com imensos prejuízos à
coletividade, sem resolver problemas de habitação, com grande especulação e um
modelo urbanístico extremamente danoso ao meio ambiente, sobretudo nas grandes
36
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cidades no pós-guerra38. Dentro deste contexto onde as regras de mercado prevalecem, a
política habitacional perde na correlação de forças com a estrutura econômica e
partidária do governo italiano, ainda que tenham existido alguns governos de esquerda e
movimentos sociais progressistas de oposição a tal direcionamento liberal,
confrontando-se com o poder central.
Em linhas gerais, fica evidenciado que onde há interesses de mercado coloca-se o
problema da manutenção das populações moradoras antigas após a recuperação de seus
bairros e habitações. Isso porque, sendo priorizada a mercadoria, na medida em que se
valorizam os imóveis, eles tornam-se acessíveis apenas a uma população com poder
aquisitivo para consumi-los. Embora já bastante citado, vale reproduzir um trecho da
análise dessa novidade, despontada em Londres a partir dos anos 1950, feita pela
socióloga Ruth Glass, que cunhou o termo gentrification39, para designar a mudança de
população residente e usuária de áreas renovadas para extratos sociais mais altos:
“Um após o outro, numerosos bairros operários londrinos foram invadidos
pelas classes médias alta e baixa. Locais degradados ou com casinhas
modestas, com dois aposentos no térreo e dois em cima, foram retomados
quando os contratos de aluguel expiram, e se tornaram elegantes residências
de alto preço. Residências vitorianas maiores, que tinham mudado de função
– ou seja, haviam passado a ser utilizados como pensões familiares ou sublocadas – recuperaram novamente um bom nível de status. Esse processo de
gentrificação, uma vez começado em um bairro, se estendeu rapidamente até
que quase todas as camadas populares que aí moravam originalmente
tivessem deixado o lugar e que todas as características sociais tivessem
mudado”40.
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Vale dizer que o bairro onde Glass percebe as transformações era o centro da
cidade de Londres, tradicionalmente ocupado pela classe de baixa renda e que passava
então a ser ocupado por moradores de renda mais elevada. Este conceito tornou-se
corrente nos estudos de processos deste gênero, especialmente no que tange às
melhorias no espaço público e nas moradias deterioradas, aumentando seu valor no
mercado, bem como muito associado a um pensamento conservador, que encontra nesta
prática uma ferramenta higienista.
Neil Smith toma a cidade de Nova Iorque como base para historiar a gentrification
e identifica três momentos marcantes. A primeira onda, dos anos 1950 aos 1970, foi
praticada por parcelas isoladas da população de classe média e média alta que, tal como
em Londres, passaram a afluir para regiões reabilitadas da cidade. Teve um caráter
esporádico e com escala restrita, contudo, verificou-se estar diante de um novo processo,
ainda sem despertar grande interesse de investimentos. A segunda onda, entre finais dos
anos 1970 e os anos de 1980, caracterizou-se pela falta de investimentos nas áreas
centrais, em função de uma grande crise fiscal entre 1973 e 1977, com a consequente
venda de habitações desvalorizadas para agentes imobiliários por parte dos antigos
moradores. Mais sistemática do que a fase anterior, tendo sido encampada pela
administração local e percebida como uma “mina de ouro” para os investidores, esta
etapa, especialmente forte nos anos 1980, é a consolidação do processo. A partir de 1994
caracteriza-se o terceiro momento da gentrification, transbordando seus efeitos para
além das habitações e tomando conta de todo o centro urbano. A habitação não está
dissociada das transformações no campo do trabalho, do lazer e do consumo.
Restaurantes, parques, vias, museus, lojas integram-se num processo de gentrification
muito mais abrangente e, definitivamente, marcante da “conquista classista da cidade”41.
O que se depreende é que em ambientes onde dominem grupos políticos de direita
e contrários às políticas sérias de cunho social, sustentar a opção de recuperar e
reutilizar edificações, numa requalificação com sentido social em lugar de expandir a
cidade beneficiando agentes do mercado imobiliário, passou a ser um desafio político,
tanto ideológico quanto econômico. A cidade italiana de Bolonha enfrentou este dilema
e tornou-se emblemática de um modelo de recuperação da “função social do patrimônio
habitacional”42. O exemplo insere-se nos princípios da “conservação integrada”,
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fortemente marcada por uma perspectiva social, corporificada tanto no estímulo à
participação cidadã, quanto na preocupação com o deslocamento de populações
economicamente frágeis que habitavam centros históricos43.
O primeiro plano de reconstrução de Bolonha após os bombardeios da Segunda
Guerra Mundial era um plano regulador, que previa uma série de intervenções para
favorecer o trânsito e dar espaço ao setor terciário com a demolição de quarteirões
inteiros para a construção de escritórios privados44. Entretanto, a sua administração
descarta esta ideia, faz uma mudança de 360 graus e decide elaborar um plano
totalmente fundado em sua história, fazendo do seu patrimônio a sua riqueza45. No
momento das proposições de recuperação de edificações nos anos 1960, Bolonha tinha
40% do seu tecido urbano afetados pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e,
até aquele momento, a lógica era a de destruir e reconstruir, exceto em casos onde a lei
protegia monumentos específicos. Neste caso, reconstrói-se e melhora-se as edificações
cuja tipologia permitia recuperação, que são incluídas numa ampla política de habitação
popular, o que reforça o caráter social desta experiência. Um aspecto fundamental para
43
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sustentar o novo projeto foi ter como pressuposto inicial o envolvimento ativo do
governo, sindicatos e forças sociais, empresários e pequenos industriais com propostas
de incentivos, disponibilidade de áreas de expansão e financiamentos. Quanto às áreas
periféricas, articularam-se programas de limitação de assentamentos de novas
indústrias, por meio da melhoria de serviços e habitação, com o objetivo de equilibrar e
reduzir o fluxo de deslocamentos46.
Ao discutir o problema dos centros históricos e sua recuperação a partir deste caso
italiano, Pier Luigi Cervellati e Roberto Scannavini sustentam que esta temática deve
ser considerada a partir de uma análise crítica do sistema de desenvolvimento do país e
afirmam que “não se pode definir uma política ‘de centro histórico’ autônoma e
marginal à política econômica e territorial mais geral”. Além disso, para estes autores, a
operação de renovação dos centros históricos deve ser realizada principalmente com a
intervenção pública, destinando a área recuperada aos grupos sociais que já habitavam
ali anteriormente ou àqueles que, em geral, são direcionados às periferias, atrelando-se a
renovação do centro histórico ao direito das classes populares de nele habitar. Um
programa simultaneamente urbanístico e social e realizado diretamente por todos os
cidadãos47.
Os princípios da conservação integrada tiveram sua origem no urbanismo
progressista italiano dos anos 1970 e serviram também como “argumento teórico e
prático para as administrações municipais de esquerda, e suas realizações como
bandeira para a construção de uma imagem política de eficiência administrativa, justiça
social e participação popular nas decisões do planejamento urbano e regional”48, uma
perspectiva que vai cedendo lugar para uma abordagem mais econômica influenciada
pela “crise do Estado de bem-estar social, que se via impossibilitado de arcar sozinho
com os custos das intervenções, e de um crescente predomínio de governos
conservadores”49.
Deve-se, portanto, considerar as mudanças no contexto urbano e político entre as
intervenções de Bolonha nos anos 1960 e 70 e os dias atuais. Seria anacrônico adotar
aquela experiência como referência para políticas de requalificação urbana face aos
problemas urbanos que nos são colocados hoje em escala global e específicos em cada
46
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contexto sócio-histórico. Mesmo para Bolonha, trata-se de um desafio para a atual
administração lidar com a complexidade dos novos problemas presentes no seu centro
histórico, como a imigração extra-comunitária, a necessidade de ocupação dos jovens e
a segurança, ao lado da substituição do Estado-empreendedor dos anos 1960-70, pelo
slogan dos anos 1990 “meno stato più impresa”50. De qualquer modo, o caso de
Bolonha demonstra como o “evento” da recuperação do centro poderia ter significado
uma instrumentalização do espaço para corresponder às pressões pela sua caracterização
exclusivamente baseada no valor de troca. Contudo, o “papel do contexto preexistente”
e sua “resistência do espaço quando do impacto dos novos eventos”51 foram capazes de
promover a “obstrução das técnicas pelas práticas”52.
Remetendo ao que Smith caracteriza como “primeira fase” do renascimento
urbano, quando se buscava recompor em larga escala as áreas centrais, dando inclusive
impulso a setores da economia urbana, havia certa regulação e limites econômicos, pois
se dependia do financiamento público e, consequentemente, devia vincular-se a
propostas de caráter social. O peso do financiamento privado não se fez sentir antes do
que Smith definiu como “terceira onda”, quando esta prática passa a ser entendida como
uma “positiva estratégia de planejamento” adotada em escala transnacional e
denominada pelo termo “regeneração urbana” que, na opinião do autor, ajuda a
mascarar a gentrification. Uma tendência cujo avanço não se circunscreve aos Estados
Unidos, mas sim como “amplamente europeia”53. Com efeito, ainda que Smith não
tenha tomado Nova Iorque como paradigma e, portanto, não extrapole suas etapas para
outras cidades, é válida a verificação da evolução da gentrification como estratégia
urbana para muitas municipalidades em parceria com o setor privado, preenchendo o
espaço deixado pela ausência de políticas urbanas mais progressistas no final do século
XX54. Para Otília Arantes, revitalização, reabilitação, revalorização, reciclagem,
promoção, requalificação, renascença são todos eufemismos que escamoteiam o termo
gentrification, no sentido de “retorno das camadas afluentes ao coração das cidades”55.
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A cultura, o turismo e o lazer são também reconhecidos como parte importante das
atividades que passam a ter lugar neste novo cenário urbano. A crise social que explodiu
nas cidades norte-americanas, os “tumultos de gueto”, e os movimentos grevistas dos
trabalhadores franceses que fizeram explodir a “revolução urbana” nos anos 1960,
trouxeram à tona questões que exigiram novas abordagens capazes de explicar tanto a
forma da cidade, quanto as características da distribuição espacial desigual e as crises
sociais a ela associadas. Harvey, através do exemplo das intervenções urbanas ocorridas
em Baltimore, demonstra como se procedeu a uma renovação urbana para conter os
distúrbios sociais que ameaçavam a vitalidade do centro modernista e altamente
funcional da cidade. Trata-se da criação de uma feira que celebrava a diversidade étnica
da cidade e que pouco a pouco cresceu, propiciando lucros para os grupos étnicos, até
institucionalizar por completo a comercialização do espetáculo e a agregação cada vez
maior de equipamentos de cultura e lazer, que por sua vez passaram a exigir formas
arquitetônicas diferentes do modernismo, criando-se então, uma “arquitetura do
espetáculo”56. Esta maneira de transformar a cidade por meio da organização de espaços
segundo um apelo arquitetônico tornou-se um meio de atrair capital e pessoas num
período de competição entre cidades e empreendedorismo urbano intensos a partir dos
anos 197057. Consolida-se desta forma a participação dos bens simbólicos na economia
urbana. Na exploração desta diversidade de preferências estéticas e culturais se produz
um capital simbólico que se transforma em capital-dinheiro, ocultando sua origem das
formas “materiais” de capital58. Para Harvey, este fetiche da diversidade escamoteia a
base real das distinções econômicas.
Segundo Otília Arantes, a cultura age aí como elemento fundamental de “coalizão
de classes e interesses”:
“Em resumo, a partir da desorganização da sociedade administrada do ciclo
histórico anterior, cultura e economia parecem estar correndo uma na direção
da outra, dando a impressão de que a nova centralidade da cultura é
econômica e a velha centralidade da economia tornou-se cultural (...)”59

A autora argumenta que esta centralidade da cultura faz convergir a participação
ativa das cidades nas redes globais, por meio da competitividade econômica, da
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obediência aos requisitos de uma empresa gerida para máxima eficiência e da prestação
de serviços que dê a ideia de cidadania induzida pelas atividades culturais60. E agrega,
ainda, o uso do medo nos discursos em favor de vigilância das áreas gentrificadas.
Relembra os dispositivos de segurança como o “tolerância zero” do prefeito de Nova
Iorque, Rudolph Giuliani, associando o recrudescimento das formas de criminalização e
colocando dispositivos de segurança como “forças civilizatórias”. Esta prática acaba por
subordinar o espaço público ao controle privado: “programam-se eventos culturais,
abre-se um café (...) completando-se o serviço com uma pequena horda de seguranças”.
Na verdade, Otília Arantes faz menção às mesmas indagações de Zukin que,
pesquisando as estratégias de revitalização cultural de algumas regiões de Nova Iorque,
identifica ações adotadas sob o pretexto de manter parques e áreas públicas, mas que
inibem a apropriação democrática da cidade e torna seletivo o uso dos espaços61.
Algumas das estratégias que Zukin classifica como controladoras da diversidade e
estimuladoras do consumo, adotadas no processo de renovação do Bryant Park, são
reproduzidas por Frúgoli: reforma no design para melhorar a segurança, criação de
quiosques para a venda de produtos comestíveis, exibição de filmes ao ar livre, além de
uma série de medidas de segurança como vigilância durante todo o dia, proibição de
consumo de álcool, entrada de moradores de rua pertencentes a algum abrigo para
recolher lixo reciclável62. Nesta perspectiva, reforça-se o caráter fragmentado das
intervenções urbanas e a associação do poder público com interesses privados.
Na Itália, intervenções com o sentido de reabilitação física e social de ambientes
considerados degradados não são muito numerosas e foram aplicadas, sobretudo, em
centros históricos. Para Gazzola, quando se trata de uma intervenção em áreas
anteriormente sem grande presença de população moradora, como no caso de zonas
portuárias ou industriais, aceita-se com mais facilidade novos contextos, já que a
sociedade é menos influenciada por imagens mentais construídas sobre o local em seu
estado precedente. Noutras, no entanto, por detrás das escolhas estéticas, tecnológicas e
econômicas, não se pode saber com certeza o que tais ações suscitam no plano social e
individual quando lidam com fragmentos de memória destes espaços. Este conflito
parece também ser menor quando se trata de intervenções de requalificação em bairros
60

Idem, ibidem.
ZUKIN, Sharon. Paisagens do Século XXI: notas sobre a mudança social e o espaço urbano, 1996. In:
ARANTES, Antonio (org.) O Espaço da Diferença. Campinas, SP: Papirus, 2000.
62
FRÚGOLI JÚNIOR, Heitor. Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na
metrópole. São Paulo: Edusp, 2000, p. 25
61

34

periféricos, nos quais a maior parte das ações refere-se à manutenção do patrimônio
habitacional, bem como melhoria dos espaços públicos e de serviços urbano63.
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1.1.1. Globalização das práticas de renovação urbana

Tratar da internacionalização das práticas de renovação e abordar as experiências
mais marcantes no cenário internacional implica alguma discussão em torno do tema da
“cidade global”, da relação entre a globalização econômica e as intervenções urbanas e
das redefinições do planejamento urbano que passou a incorporar estes conceitos. Esta
incursão serve aqui para estabelecer diferenças entre escalas e objetivos de intervenções
de requalificação e identificar nas releituras locais as aspirações simbólicas ou concretas
a um modelo de cidade. Isto aproxima a discussão da perspectiva mais geral na qual se
insere este trabalho, que é a articulação contraditória entre uma dinâmica global, onde
se insere o turismo, e uma dinâmica local, presente no território, onde cabem outras
formas de expressão, a partir de uma lógica própria.
Em certa medida, a categoria de “cidade global” pode servir para balizar algumas
análises da cidade em tela, já que, apesar de Gênova não demonstrar estar pleiteando o
título de global para ser turística, vale-se de certas estratégias para renovar sua imagem
no cenário internacional, alinhando-se por vezes às demandas das novas práticas de
planejamento. Por outro lado, “a realidade dos territórios e as contingências do ‘meio
associado’ asseguram a impossibilidade da desejada homogeneização”64, ou seja, há em
Gênova uma “ordem local” que torna estes alinhamentos com uma “ordem global”65
apenas parciais e relativos, como se verá ao longo do trabalho.
Os processos de requalificação urbana podem ser entendidos enquanto produtos de
processos e transformações mais gerais da sociedade, na perspectiva da “produção do
espaço”. Segundo Gottdiener, tanto as cidades como os subúrbios são mantidos pelos
processos nacionais ou globais de industrialização avançada. Negócios, finanças e
governo, em todos os níveis, convergem para o espaço urbano a fim de alterá-lo ou
transformá-lo, pois na maioria dos casos as frações de classe do capital o exigem, o setor
da propriedade o produz, e o governo o faz. Esta perspectiva de abordagem suplanta as
explicações oriundas do funcionalismo ecológico que entende o desenvolvimento das
cidades como processos naturais decorrentes das pressões por mudança social exercida
pela inovação tecnológica, sobretudo pelos setores de comunicação e transportes, e da
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crescente escala societária possibilitada por essa inovação66. Desta forma, as
intervenções de reestruturação das cidades podem indicar “momentos em que a
estruturação espacial pretérita se torna uma barreira para a acumulação e, por isso, passa
a ser modificada”67. Com efeito, corroboram este enfoque os processos mais gerais que
deram início a práticas de reestruturação urbana.
Após os anos de 197068, com a crise da centralidade econômica das potências
capitalistas decorrente da internacionalização da produção, as empresas multinacionais e
bancárias

assumiram

um

caráter

extremamente

competitivo.

Redefiniram-se

alinhamentos e diferentes tipos de cidades reposicionaram-se na atual organização da
economia mundial. Para João Sette Whitaker Ferreira, estas novas configurações não
provocaram uma desintegração do sistema, “mas sua reestruturação geográfica e
temporal, criando uma ‘dualidade complexa’: enquanto a economia se dispersa no
espaço, ela consolida sua integração na escala planetária”69
Os avanços tecnológicos nos sistemas de comunicação e informação permitiram às
empresas buscar localizações físicas mais favoráveis, acarretando a perda do controle
sobre as atividades industriais e redundando em crise fiscal e desemprego. As
metrópoles passaram então a revelar ao mesmo tempo incertezas no futuro de seu
desenvolvimento e uma crescente importância para o setor terciário. O conceito de

66

GOTTDIENER, Mark. Op. Cit., p. 76-77
SANCHÉZ, Fernanda. A Reinvenção das Cidades para um Mercado Mundial. Chapecó, Argos,
2003, p. 62
68
Em geral, este período também é relacionado à crise do Sistema Monetário Internacional criado a partir
da conferência de 1944, em Bretton Woods, nos Estados Unidos, onde se decidiu pela criação de
instituições e normas para gerir a economia mundial, reduzindo tensões e impulsionando o comércio e o
desenvolvimento. Entre as instituições estavam o FMI e o Banco Mundial e, dentre as normas, as taxas
cambiais fixas. Com os investimentos externos, a ajuda financeira a outros países e os gastos militares no
exterior, o balanço de pagamentos dos EUA começou a ser afetado, o que era compensado pelo saldo
positivo da balança comercial. No entanto, desde o final dos anos 1950, este último saldo reduzira-se,
pois se completava a reconstrução da Europa e do Japão, que construíram uma estrutura industrial nova,
com alta produtividade, podendo agora competir com os EUA. Com o crescente fluxo de dólares no
exterior, a desvalorização desta moeda e a oscilação cambial, o sistema entrou em crise, entendida “de
forma mais ampla, como a consequência da redução da hegemonia econômica dos EUA entre os anos
1960 e 1980, ao mesmo tempo em que os países europeus e o Japão assumiram um papel mais ativo no
âmbito monetário internacional”. (DATHEIN, R. Sistema monetário internacional e globalização
financeira nos sessenta anos de Bretton Woods. Revista da Sociedade Brasileira de Economia e
Política,
Rio
de
Janeiro,
nº
16,
p.
51-73,
junho
2005,
disponível
em:
<http://www.sep.org.br/revista_artigo/revista163.pdf>, acesso: 10 de fevereiro de 2011, p. 57.
69
FERREIRA, João Sette Whitaker, "La ciudad global: existe en el Mercosul? Gestion urbana local em
el tiempo mundial". Anais do VIº Seminário Internacional de Desarrollo Urbano. Buenos Aires: Rio
Claro, 2003. Disponível em: <http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/j_whitaker/mercocidades.doc>,
acesso: 20 de março de 2011.
67

37

cidade global, portanto, expressaria a vivência deste processo histórico por parte de
algumas cidades, notadamente as metrópoles estudadas por Saskia Sassen70.
Suas investigações identificam certas cidades como lugares estratégicos para a
concentração das funções de comando, mercados globais e locais de produção para as
indústrias corporativas de prestação de serviços. Ao mesmo tempo, e como parte
também integrante da globalização, grande parcela dos empregos é mal remunerada e
executada por mulheres e imigrantes no âmbito do trabalho exercido no complexo
industrial dominante, nas finanças e nos serviços especializados.
De fato, estudos71 que mostram esta relação entre fenômenos econômicos e sociais
na Itália, por exemplo, apontam regiões como o nordeste italiano72, onde atualmente
convivem formas de “aristocracia assalariada super especializada e bem-paga que
identifica amiúde os próprios destinos com os dos empresários” com formas de trabalho
mal pago, sem garantias e precário. Um quadro que ajuda a explicar e a manter a
dicotomia norte-sul, a qual provoca subdesenvolvimento em muitas partes de seu
território e de sua sociedade em função dos modos de acumulação capitalista, fazendo
surgir novos sujeitos econômicos e sociais marginais e marginalizados mesmo nas
regiões de maior desenvolvimento. Em grandes áreas do sul da Itália predominam altos
níveis de desemprego, precariedade e trabalho mal remunerado que vem sendo
explorado por empresas matrizes que se beneficiam instalando estrategicamente suas
filiais nas periferias73.
É forte, portanto, a polarização entre a distribuição de renda e ocupação dos
trabalhadores, constituindo novas formas de desigualdade. Para Sassen, a cidade é então
lócus das operações concretas da economia e concentra a diversidade de culturas e
identidades, representada, sobretudo, pelos imigrantes74.
De acordo com a teoria da acumulação de capital na produção social de espaço,
Harvey aborda esse processo como a passagem do regime de acumulação capitalista do
sistema fordista para o sistema de acumulação flexível, refletindo uma articulação de
intervenções urbanas menos preocupadas com o conjunto da cidade e mais parciais,
fragmentadas, onde teriam lugar, inclusive, as estratégias de intervenção para a
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recuperação de áreas centrais que perderam vigor econômico e do design urbano75. No
plano do urbanismo, Harvey considera esta abordagem característica do pósmodernismo, em que se estaria rompendo com a ideia de um planejamento urbano de
larga escala, de alcance metropolitano, para um tratamento da cidade “em pedaços”,
voltado mais para o projeto do que para o plano. Outra polaridade colocada por Harvey,
entre estes dois projetos de cidade, situa-se no campo dos propósitos sociais que
orientavam os modernistas a pensar um espaço subserviente à construção de um projeto
social, enquanto para os pós-modernistas o espaço é autônomo e guiado por princípios
estéticos sem relação com objetivos sociais amplos76.
Muitos projetos de renovação urbana estão diretamente ligados a esses conceitos,
na medida em que são utilizados para dar às cidades uma configuração que, supõem-se,
seja capaz de inseri-las no mundo competitivo. O termo “cidade global” difunde-se
então a partir da análise sobre as mudanças urbanas resultantes das dinâmicas impostas
pela economia globalizada, tendo como forte referência o estudo das cidades de Nova
Iorque, Tóquio e Londres feito por Saskia Sassen nos anos 199077.
Diante das contradições evidenciadas por essa definição de cidade, sua
apropriação como “projeto de superação de problemas urbanos”78 passa a ser
questionada, especialmente com relação a sua validade em realidades diversas daquelas
estudadas por Sassen. Vale dizer que nem sempre as abordagens da cidade a partir desse
conceito consideram as várias dimensões expressas pelo espaço urbano. Em geral, tratase de um termo muito recorrente entre urbanistas, mas, ao mesmo tempo, bastante
criticado quando analisado do ponto de vista da desigualdade social associada a essa
forma urbana.
Mônica Carvalho identifica um problema na transposição do conceito de cidade
global para outras metrópoles, pois passa-se a privilegiar a relação das metrópoles com
o processo de globalização e nega-se seus processos históricos específicos. Rompe-se
intencionalmente com outras interpretações teóricas para conceber o conceito de cidade
global como novo paradigma79.
Os questionamentos de Carvalho pautam-se também pelo fato de que a
globalização age no espaço, não apenas mediada pelo mercado de trabalho, mas,
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também, por intervenções urbanas propriamente ditas, vinculando a segregação urbana
como contradição inerente às metrópoles globais diretamente a estas ações sobre o
espaço urbano.
Imbuído do conceito de cidade global e instalando-se na lacuna deixada pelo
planejamento de maior abrangência e de mais longo prazo, o planejamento estratégico uma ferramenta originalmente destinada a maximizar a eficiência de organizações do
setor privado80 -, é adaptado ao setor público e passa a ser identificado como um novo
paradigma na forma de entender a cidade.
Supondo que “as grandes cidades devem responder a uma nova base econômica,
infra-estrutura urbana, qualidade de vida, integração social e governabilidade” e que
somente respondendo a estes propósitos poderão “ser competitivas para o exterior,
inserir-se nos espaços econômicos globais (...) e dar garantias à sua população de um
mínimo de bem-estar para que a convivência democrática possa se consolidar”81
assume-se o planejamento estratégico como projeto de cidade. Carvalho sintetiza suas
linhas mestras: “identificação de uma crise de centralidade econômica da cidade;
necessidade de torná-la competitiva aos investimentos estrangeiros; uma ação de venda
da imagem da cidade para o mundo identificando algo que possa constituir sua marca
identitária; parceria entre recursos públicos e capital privado; a busca de consenso entre
todos os atores urbanos para efetivar o projeto”82 .
Nesta disseminação de “técnicas dominantes”83, Rose Compans identifica
diferenças entre os modelos de “empresariamento urbano norte-americano” e de
“empreendedorismo público”, apresentado na forma do planejamento estratégico por
Jordi Borja e Manuel Castells. Para a autora “do urbanismo norte-americano, [o plano
estratégico] recusaria o papel secundário da ação pública, sempre ‘a reboque’ de
iniciativas exclusivamente pautadas pela lucratividade dos agentes privados”84.
Ademais, a conciliação de objetivos de crescimento econômico com os de qualidade de
vida poderia assegurar um desenvolvimento “auto-sustentável”. Todavia, a autora chama
a atenção para o fato de que tal interpretação não encontra respaldo na verificação
empírica realizada por pesquisadores que se propuseram a analisar experiências de
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gestão urbana posteriores à descentralização administrativa, que legitimou os poderes
locais a promoverem seu desenvolvimento. O que se depreende das análises feitas pela
autora é o “aprofundamento das contradições entre Estado e sociedade local, das
desigualdades e da exclusão social, além do acirramento da competição e do
‘mercantilismo urbano’ e uma fragmentação cada vez maior do território”85
Em seu estudo sobre o caráter emblemático das novas formas urbanas
representadas pelas cidades de Curitiba e Barcelona, Fernanda Sánchez conclui que as
estratégias de renovação urbana transformam os espaços em mercadorias. Em sua
análise86, essas parcelas de cidade são fruto de novas formas de ação que criam espaços
cada vez mais homogêneos mundialmente, moldados a partir de valores culturais e
hábitos de consumo do espaço que se tornaram dominantes na escala mundial. Para a
autora, essa seria uma tendência que homogeneíza a experiência urbana e esconde, por
detrás da modernização dos espaços renovados, um obscurecimento das diferenças no
espaço e no tempo sociais. Sánchez identifica os processos relativos à produção e ao
consumo do espaço-mercadoria, presentes também na cidade como um todo, e verifica o
auge destas transformações a partir dos anos 1990. Nesse processo, as cidades sofrem
mudanças a fim de ser inseridas economicamente nos fluxos globais, sendo para isso,
renovadas em seu espaço e em sua imagem para serem vendidas. Uma estratégia
recorrente para superar as crises, mas vinculada, porém, a uma série de escolhas
políticas mascaradas pela receita de sucesso da combinação entre o planejamento
estratégico e a venda das cidades.
Otília Arantes tece sua crítica ao planejamento estratégico definindo-o como
“gentrificação estratégica”87, replicada em uma série de projetos de renovação urbana
que tiveram início a partir dos anos 1990. Para a autora, este tipo de planejamento
resulta da hegemonia dos Estados Unidos representando os efeitos da globalização sobre
as políticas de ocupação do território urbano. “Um modelo de urbanização que se
aproxima da gestão urbana empresarial de matriz americana que acabou se
generalizando (...), a ‘cidade-empresa-cultural’”. De fato, mesmo pautada no
crescimento econômico e ampliando a segregação social, a política norte-americana de
reabilitação urbana, baseada em parcerias público-privadas e inspirada nas abordagens
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de gestão empresarial, foi exportada para outros países, tendo sido a Grã-Bretanha o
portão de entrada para essas práticas na Europa.
Na perspectiva de Lefebvre, obedecer a esta agenda de atribuições a partir dos
novos instrumentos de gestão, traduz uma “ideologia totalizadora”88, pela qual o
“imperativo da competitividade exige que os lugares da ação sejam global e
previamente escolhidos entre aqueles capazes de atribuir a uma dada produção uma
produtividade maior”89. Muitas intervenções que então visam “requalificar” centros
histórico urbanos e que interessam diretamente a este trabalho, são operações de
adaptação dos objetos aos “reclamos externos” e se enquadram no que Milton Santos
define como “ações desterritorializadas, no sentido de teleagidas, separando,
geograficamente, a causa eficiente e o efeito final”.
Contudo, ao mesmo tempo em que tais ações, que seguem uma “razão global”,
defrontam-se com uma “razão local”, com “uma lógica interna própria, um sentido que
é seu próprio, localmente constituído”90. No processo dialético estabelecido na relação
entre essas duas ordens apontadas por Milton Santos, uma próxima, outra distante, pode
haver tanto o alinhamento com a “ideologia totalizadora”, da qual fala Lefebvre, ou a
“racionalidade hegemônica” de Santos, quanto a “possibilidade da construção de um
novo sentido, a partir justamente das contra-racionalidades”91.

1.1.2. Casos paradigmáticos

A experiência mais emblemática e que originou um urbanismo identificado como
matriz do Planejamento Estratégico refere-se ao já bastante discutido caso da cidade de
Barcelona. Um “ato fundador”92.
Após quase 40 anos de ditadura franquista na Espanha, os socialistas chegaram ao
governo de Barcelona em 1979, com o compromisso de promover a participação da
população e o diálogo com a sociedade civil. Nos primeiros anos do governo, houve um
esforço da administração municipal em “garantir que os investimentos em infraestrutura fossem também investimentos socialmente redistributivos, em termos de
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equalização das condições de vida urbana nos espaços da cidade”93. Fernanda Sanchéz
menciona planos desenhados para bairros fundamentados na reconstrução da cidade
existente. Em oposição à sua expansão através de grandes obras, optava-se por
intervenções difusas em pequena escala. A ideia era chegar a um projeto global por
meio de ações pontuais, mas estruturadoras94, como a construção de praças e jardins e a
renovação urbana em antigas áreas industriais substituídas por parques, o que
evidenciava uma orientação da urbanização pública voltada à equidade e melhoria dos
bairros. A partir de 1986, porém, a designação de Barcelona para sediar os Jogos
Olímpicos de 1992 marcaria um momento de reconversão destas políticas95.
Sanchéz atrela as mudanças de sentido à “política europeista”, que buscava a
integração de Barcelona ao continente Europeu, ao “pragmatismo tranqüilizador das
classes dominantes” e à “desvalorização dos postulados ideológicos socialistas” e
denuncia a cumplicidade assumida entre a municipalidade e os construtores e
promotores imobiliários, empresas de comunicação e grupos financeiros, que passaram
a interferir nos rumos das políticas urbanas e das práticas de renovação96.
Vila Olímpica, Porto Olímpico e a Remodelación del Frente Marítimo del Poble
Nou de Barcelona. A construção da cidade foi feita com base numa espetacular atração
de investimentos públicos e privados e articulou mercados de consumo, turismo, cultura
e localização de empresas transnacionais. Para Otília Arantes, não se tratou de uma
fórmula nova, mas importada das experiências de “cidade-empreendimento de formato
americano”97.
O projeto exemplifica o sucesso de uma intervenção urbana pautada pelo aspecto
econômico e suas perspectivas turísticas, mas ainda faltam análises do seu sucesso para
a coletividade, como acentua Compans:
“A remodelação da frente marítima proporcionou uma mudança radical na
paisagem urbana. A aparição de quatro novas praias e de 50 ha de áreas
verdes, além da construção de um parque desportivo à beira-mar e de uma
marina para 750 embarcações ampliaram as opções de lazer e,
inegavelmente, a atratividade turística de Barcelona, traduzindo-se em
aumento da atividade econômica e de arrecadação tributária. O que ainda
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falta analisar é qual o impacto urbanístico e o grau de integração deste novo
bairro ao tecido urbano existente”98.

Para Manuel Delgado, tais impactos urbanísticos já podem sim ser verificados.
Segundo o autor, Barcelona foi um cenário de grandes exemplos da aliança generalizada
entre promotores imobiliários e gestores públicos e as expressões dessa cooperação têm
sido catastróficas em seus efeitos sociais, perfeitamente visíveis. Expulsão de
populações de bairros populares para ocupá-los com classes mais altas, conversão de
zonas industriais, inicialmente destinadas para serem áreas verdes, transformadas em
zonas residenciais, entre outros efeitos, denotam a mercantilização massiva do solo
público99.
Segundo Castriota, se Bolonha foi o paradigma de conservação integrada nos anos
1970, Barcelona vai fornecer o “modelo” das reabilitações da próxima etapa,
combinando elementos como forte liderança municipal, a busca de consenso entre
órgãos públicos, envolvimento e financiamento do setor privado, a preponderância do
projeto arquitetônico sobre o zoneamento convencional, o uso do planejamento
estratégico e do design e a realização de “eventos catalisadores”100.
A experiência da London Docklands como uma “urbanização conduzida pelo
mercado”101 exemplifica outro caso de reabilitação de áreas urbanas e evidencia a
generalização da gentrification. A operação inseriu-se no bojo da reforma neoliberal
iniciada por Margareth Thatcher, marcada pela concentração e transferência de recursos
para o setor privado, enfraquecendo politicamente governos locais102. Entre outras
medidas, a política urbana britânica produziu um programa de revitalização urbana
extremamente atraente para investidores e de enorme sucesso comercial, mas totalmente
excludente do ponto de vista social, já que a comunidade de baixa renda que habitava as
áreas reabilitadas para o comércio foi excluída dos benefícios produzidos e de qualquer
poder de decisão nos rumos da operação.
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Eduardo Nobre103 situa as propostas de planejamento estratégico e reabilitação de
áreas urbanas centrais em Londres a partir dos anos 1960, quando o redimensionamento
dos portos e as restrições ambientais na cidade acarretaram a perda de postos de
trabalho. Nobre menciona duas propostas de revitalização da área City New Town nos
anos 1970: uma do governo conservador, prevendo a renovação a partir da instalação de
um complexo multiuso com escritórios, shopping centers, residências e hotéis; e outra
do governo trabalhista, propondo incentivos para a construção de habitações de
interesse social, o chamado London Docklands Strategic Plan. A ascensão do governo
Thatcher em 1979 consagra a proposta conservadora, levando a reformulações na
política urbana inglesa com a criação de zonas, favorecendo a instalação de
empreendimentos por meio de isenção de impostos e de alvarás de construção e de
companhias para “desapropriar áreas decadentes, destruir construções existentes,
instalar infra-estrutura e vender terras privadas”. A partir daí, ao longo dos anos 1980,
surgem projetos de renovação urbana que transformam armazéns em lofts, criam
complexos multiuso congregando centros empresariais, residências, galerias de arte e
promovem a intervenção mais destacada: um milhão de metros quadrados para a
implantação de edifícios de escritórios na região de Canary Wharf, projetados pela
empresa canadense Olympia & York, responsável também pelo projeto do Battery Park,
em Nova Iorque.
Entre os impactos oriundos dessas intervenções apontados por Nobre, destacam-se
o agravamento da situação de desemprego, em função da carência de mão de obra
altamente especializada demandada pelos novos empreendimentos; forte especulação
imobiliária, que passou a expulsar a população pobre; e o impacto paisagístico, com
torres que se destacam excessivamente em altura. Outras contingências agravaram o
quadro: a queda histórica da bolsa de Nova Iorque em 1987104 reduziu os empregos no
setor financeiro, desaquecendo o mercado imobiliário de escritórios e acarretando altas
taxas de vacância imobiliária. No final da década de 1990, o fracasso empresarial na
incorporação do que deveria, então, ser o maior empreendimento da requalificação das
docas londrinas, levou a Olympia & York à falência.
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Segundo Ferreira, ficou clara aí a fragilidade das “centralidades terciárias globais”
e da suposta demanda à qual elas deveriam responder, além do lado “menos
glamouroso” das apostas dos mercados imobiliários em projetos de renovação urbana
em áreas centrais, baseados apenas numa suposição sobre a capacidade de consumo das
elites. Estes projetos, além de intensificarem a apropriação do espaço público por parte
das elites, equivocam-se ao apostarem que a economia seja alavancada pela sinergia de
ações em “sociedades completamente afundadas pela crise econômica e fiscal
decorrentes de opções macro-econômicas neoliberais”105.

1.1.3. Releituras

O modelo propaga-se também na América Latina. Por meio de convênios e
assessorias, que auxiliam na elaboração de planos estratégicos e na requalificação de
áreas urbanas em várias cidades sul-americanas, e da forte presença dos consultores
catalães na difusão do marketing de cidades, reforça-se a experiência de Barcelona
como modelo106. O Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, CIDEU,
criado em Barcelona, em 1993107, como uma empresa de consultoria para a elaboração
de planos e projetos estratégicos e com amplo alcance territorial, denota a
intencionalidade de difundir o projeto de cidade protagonizado por Barcelona108.
Essa forma de “fazer cidade” a partir do modelo exercido por Barcelona e uma
série de ações recorrentes expressam, de acordo com Sanchéz, o suposto atendimento às
novas exigências para manterem vivas as cidades. Entre as estratégias elencadas estão
também ações de renovação de áreas centrais, revitalização de áreas degradadas e a
recuperação de áreas portuárias. Os atributos que a região reestruturada da cidade deve
conter para reforçar sua imagem de “cidade-mercadoria”, na expressão de Sánchez,
reúnem vários itens de infraestrutura, especialmente aqueles relacionados com a
mobilidade e hotéis de luxo, cujos consumidores são os cidadãos que podem pagar
pelos novos serviços, os turistas e o capital internacional. Entre as críticas da autora
acerca dessa estratégia de mercantilização da cidade, cuja orientação do planejamento
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tem foco no mercado, estão o fato de a cidade ser tratada como uma mercadoria
qualquer, ignorando sua complexidade, e a indiferença dos promotores deste tipo de
operação para o quadro de desigualdade social, presente, por exemplo, nas cidades
latino-americanas que adotaram este modelo.
As características históricas específicas das cidades latino-americanas que
encamparam as novas estratégias para modernizar-se, sobretudo no que tange às
diferenças socioeconômicas das suas populações, implicam “assimilações incompletas
de políticas de gestão urbana e cenários mal acabados de projetos urbanos”109, quando
não aprofundam ainda mais as desigualdades inerentes às cidades localizadas na
periferia do capitalismo.
A revitalização de áreas centrais patrimoniais no centro da Cidade do México nos
anos 2000 ilustra essa incompletude. De acordo com as análises feitas por Emilio
Pradilla Cobos e Demetrio Sodi de la Tijera110, a revitalização do centro foi entregue
sem objetivos, nem concursos, nem regras conhecidas a um dos empresários mais ricos
do mundo, fazendo o governo do Distrito Federal assumir um duplo papel, moralmente
conflituoso, de promotor capitalista da operação e de líder de uma comissão
encarregada de dirigir o processo e de um conselho consultivo inoperante e elitista, cuja
composição não incluia usuários, vizinhos ou moradores da área, vítimas do processo de
expulsão gerada por toda a revitalização de caráter empresarial. Este empresário
impulsionou a vinculação de outros capitais, mediante um convênio comercial para
obter maior sucesso promocional e valorização mercantil e para demarcar seu
compromisso individual, tendo adquirido e restaurado imóveis para seu próprio grupo.
Com certeza, o efeito foi muito limitado em relação à magnitude do problema. Dentre a
complexa trama de ações econômicas e sociais necessárias para revitalizar e repopular o
centro histórico, somente foram adotadas as mais visíveis: embelezamento das ruas e
praças, pintura das fachadas, desalojamento de vendedores ambulantes e incremento da
segurança pública na parte mais visível, comercial e turística. Não foram enfrentados
problemas de fundo do patrimônio histórico-social111.
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No caso de São Paulo, tanto a difusão dos bairros de negócios, concentrando
edifícios dignos do título de “cidade global” e baseados nos modelos norte-americanos,
quanto as propostas de “revitalização de áreas centrais”, também tornam tangíveis esse
caráter inacabado e que não alcança problemas de fundo.
Um dos exemplos mais contundentes de renovação urbana é a alteração da região
da Marginal Pinheiros – zona sudoeste da cidade –, para a consolidação de um business
district. Trata-se de um projeto de Operação Urbana112 que envolveu um significativo
volume de investimento inicial por parte do governo local, criando perspectivas
concretas de valorização e, com isto, atraindo investidores da iniciativa privada. São
exemplos disso investimentos no sistema viário que atraíram os chamados
“empreendimentos-âncora”, como um shopping center e um centro empresarial, capazes
de promover efeitos propagadores de valorização da área e, consequentemente, atrair
outros investidores privados.
As experiências de operações urbanas em São Paulo vêm se efetivando por meio
de investimento público em infraestrutura, associado ao uso e ocupação mais
permissivos do solo urbano. Enquanto instrumento de planejamento urbano, esta
operação, assim como outras na cidade, viabilizou negócios imobiliários lucrativos e
promoveu a intensificação da densidade na ocupação do solo urbano. Para Geraldo
Magela Costa e Daniela Abrita Cota,
“até o momento, no entanto, não se observa qualquer resultado relacionado
ao pretenso caráter redistributivo do instrumento em termos de impactos
positivos socializados para a coletividade. Ao contrário, a permissão de
construção acima de índices permitidos pela lei do zoneamento promoveu a
apropriação das mais-valias pela iniciativa privada, além de ter contribuído
para o agravamento de desigualdades socioespaciais”113.

Além da instalação de serviços associados à competitividade da área, registra-se a
ocorrência de aspectos como a alteração do perfil demográfico e a mudança das
características socioeconômicas dos moradores da área; diminuição do número de
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residentes e aumento da proporção de faixas etárias mais elevadas; antigas residências
unifamiliares de classe média deram lugar a edifícios de apartamento de classe média
alta e a edifícios comerciais de alto padrão, levando à elitização e à mudança de uso114.
No que tange ao centro da cidade, o título da reportagem Após 18 anos, centro
ainda espera para ser revitalizado115 denota a dificuldade de implementar projetos
estratégicos em uma área que exprime em seu território tudo aquilo que caracteriza os
problemas da metrópole latino-americana: um enorme contingente de população em
situação de rua – que inclui desde aqueles que sobrevivem do lixo reciclável até os
dependentes químicos, que chegaram a rotular um dos bairros centrais de “Cracolândia”
em função da proliferação de viciados em crak –; além de uma grande concentração de
cortiços lotados e imóveis desocupados, representando a falta de políticas públicas de
habitação popular. Esses são aspectos da miséria humana convivendo com enormes
potencialidades relacionadas à infraestrutura urbana e aos recursos socioculturais aí
concentrados, materializando as contradições da metrópole. Entre os problemas de
descontinuidade administrativa e propostas divergentes para a área, apostou-se na
“instrumentalização da cultura para a revitalização do centro”116 e, com a recuperação
de muitas edificações históricas, especialmente aquelas de caráter monumental, que
prometem propagar seus efeitos no entorno. Contudo, apenas a recuperação do
patrimônio arquitetônico não basta para resolver os problemas sociais. A pobreza
convive agora com joias da arquitetura paulistana restauradas para apreciação das elites,
explicitando ainda mais os contrastes.
Linda Gondim, em seu estudo sobre o Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e
Cultura na Fortaleza pós-moderna, reforça o papel da cultura na promoção da imagem
das cidades. Em escala monumental e lançando mão do hibridismo em sua arquitetura, o
Centro Cultural, construído nos anos 1990, fez parte de uma política cultural que visava,
entre outros objetivos, contribuir na criação de uma imagem positiva de renovação de
uma Fortaleza bonita e próspera. O local assumiu a função de um marco identitário na
paisagem urbana da cidade, bem como se apresentou como um novo espaço público,
conjugando cultura, lazer e turismo, a partir da requalificação de uma área histórica e de
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uma arquitetura arrojada, não sem gerar críticas a favor e contra a proposta. Todavia, a
pesquisa da autora identifica algumas tendências que podem colocar em risco a
oportunidade aberta de criar um verdadeiro espaço para a vivência da troca simbólica
entre diferentes. A favela Poço da Draga, vizinha ao Centro Cultural, se ressente de
melhorias urbanas que nunca chegaram lá, apesar de todo o investimento feito no
Centro Cultural e na recuperação das fachadas dos imóveis do seu entorno, bem como
da valorização imobiliária provocada no entorno da obra, que recrudesceu a ameaça de
remoção da comunidade da favela. Além disso, na falta de um programa de
financiamento para aquisição de imóveis ou de incentivo para a ocupação dos mesmos
para usos diversificados, a área corre o risco de perder seu caráter de pólo cultural,
ilhando o Dragão do Mar em meio a bares e danceterias. Isso completaria, na opinião da
autora, o processo de turistificação da Praia de Iracema, como o setor mais próximo ao
centro, esvaziado em seu caráter de marco da memória da cidade117.
Outros exemplos do gênero poderiam ser elencados118, mas basta perceber que, se
por um lado, muitas experiências alinhadas ao planejamento estratégico demonstram
efeitos semelhantes, parece também evidente que, pelas características específicas de
cada lugar, há muita assimetria na forma de compartilhar seus resultados. De outra
parte, importa também destacar que os estudos indicam a tendência do turismo em
figurar como orientador de intervenções urbanas, como um “vetor entrópico” ou de
“verticalidade”119, ou ainda, representando uma “ordem universal”.

1.1.4. O vir a ser turístico dos espaços urbanos requalificados

O espaço urbano usufruído pelo turista, por consequência das inúmeras
possibilidades de uso e leitura que permite, pode ser concebido para além do “espaçomercadoria”. O próprio conceito de “contra-usos” da cidade, identificado no estudo de
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Rogério Proença Leite120 sobre a revitalização de uma área central de Recife, revela
que, por mais que se condicione um espaço para uma utilização específica e usuários
selecionados, a possibilidade de reinventar usos e leituras das cidades permanece. Em
suas pesquisas sobre as intervenções urbanas que enobreceram o Bairro do Recife nos
anos de 1990, Leite identificou que mesmo em um lugar homogeneizado social e
arquitetonicamente e empobrecedor de interações sociais plurais, como se apresentava o
bairro gentrificado, as contradições existem. As favelas na vizinhança, os catadores de
lixo e os meninos de rua que, insistindo em “invadir” as áreas enobrecidas, demonstram
a existência de usos cotidianos e tornam públicos os espaços em função das disputas
pelo sentido do bairro que incitam, constituem o que o autor define como os “contrausos do espaço”.
A cidade pode então recusar a homogeneidade imposta por certos tipos de
planejamento, ou como sugere Michel de Certeau121, os usos da cidade são práticas do
espaço em que o pedestre é capaz de moldar percursos com sua combinação própria de
estilos e usos da cidade. Acredita-se que há espaço entre as escolhas individuais e as
grandes estruturas econômicas e institucionais catalisadas por muitos processos de
requalificação urbana. Daí que algumas cidades permitem a transformação dos seus
significados históricos em um segmento do mercado, enquanto outras se recusam a
denominar seu patrimônio de mercadoria cultural.
Além da possibilidade de ressignificação de espaços por parte dos usos
imprevistos, acredita-se que pode também haver lugar para propostas que permitem
expressão de outros interesses além daqueles do mercado:
“A requalificação urbana, apesar de fortemente influenciada por interesses
definidos pelo mercado de bens culturais, também pode se vincular à
possibilidade de fortalecimento de identidades, expressão de sociabilidades e
criação de lugares, a partir dos quais são reivindicados antigos e novos
direitos de cidadania, inclusive o de participar das decisões que afetam
diretamente bairros, praças e ruas”122.

Ou seja, ao mesmo tempo em que “a tendência atual é no sentido de uma união
vertical dos lugares”123, estes mesmos lugares podem se “fortalecer horizontalmente,
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reconstruindo, a partir das ações localmente construídas, uma base de vida que amplie a
coesão da sociedade civil, a serviço do interesse coletivo”124.
Dada esta capacidade criativa, parece demasiado determinismo acreditar que o
planejamento urbano125 possa definir o tipo de turismo ou de turista que tende a circular
nas áreas requalificadas. Acrescente-se a isso a crítica sobre a inclusão do turistaconsumidor como único perfil de viajante que se pretende transitando pela cidade, que
se vislumbra como “cidade-mercadoria”. O turista pode ser entendido para além de um
“usuário solvente”. Esta característica de predomínio do consumo sobre a figura do
turista, associada à cidade-mercadoria, pode ser relativizada, entendendo a experiência
urbana também como parte da experiência turística. Como nos lembra Aldo Rossi:
“...enquanto visitamos um palácio e percorremos uma cidade, temos
experiências diversas, impressões diversas. Há pessoas que detestam um
lugar porque está ligado a momentos nefastos da vida delas; outras atribuem
a um lugar um caráter propício – essas experiências e a soma dessas
experiências também constituem a cidade”126

A associação direta, exclusiva e unilateral entre o valor econômico do turismo e
da cultura esvazia ambos de sentido. A aposta no sucesso turístico e no retorno
econômico que os suportes culturais dos centros urbanos históricos podem render
arrisca retirar de ambos seus sentidos originais, seja a dimensão simbólica da cultura ou
o sentido de “experiência” que a viagem turística pode proporcionar.
A produção de espaços que “educam” o turista, que o habituam a esperar certos
tipos de cidade, ao invés de torná-lo um crítico do lugar, insere-se no que Milton Santos
classifica como “produção de uma racionalidade do espaço”127 e “um espaço tenderá
tanto mais a se tornar um espaço racional quanto mais alto for nele o nível de
artifício”128. Ao passo que “quanto mais instável e surpreendedor for o espaço, tanto
mais surpreendido será o indivíduo, e tanto mais eficaz a operação de descoberta. A
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consciência pelo lugar se superpõe à consciência no lugar. A noção de espaço
desconhecido perde a conotação negativa e ganha um acento positivo...”129
O uso do discurso de que o turista só quer pastiche, às vezes, convém porque
corrobora a metamorfose do valor de uso do monumento e do patrimônio histórico em
valor econômico, o que ocorre graças à “engenharia cultural”, este vasto
empreendimento público e privado, a serviço do qual trabalham grande número de
animadores culturais, profissionais da comunicação, agentes de desenvolvimento,
engenheiros e mediadores culturais. Trata-se de uma tarefa que consiste em explorar os
monumentos por todos os meios, a fim de multiplicar indefinidamente o número de
visitantes130. Tais articulações revelam um tipo de apropriação do turismo que não
representa sua única significação, que, acredita-se, pode ser múltipla e não única131.
Ao lado da “ordem universal” e da “ordem local” emprestadas de Milton Santos e
com as quais o turismo pode se alinhar nos projetos de requalificação urbana, o binômio
apropriação/consumo depreendido dos escritos de Lefebvre também sugere perspectivas
diferentes, senão opostas, na requalificação dos espaços urbanos que podem vir a se
tornar turísticos.
Enquanto o sentido de apropriação remete ao valor de uso, à possibilidade de
lugares de livre fruição, de encontros, do habitar, da participação em “uma atividade
criadora, de obra”132, o consumo refere-se ao valor de troca, aos “espaços comprados e
vendidos, ao consumo dos produtos, dos bens, dos lugares e dos signos”133. E “uma tal
forma, a da troca e da equivalência, só exprime indiferença diante da forma urbana; ela
reduz a simultaneidade e os encontros à forma dos trocadores, e o lugar de encontro aos
lugar onde se conclui o contrato ou quase-contrato de troca equivalente: o reduz ao
mercado”134. Desta forma as operações de requalificação, ao se basearem na conversão
do espaço urbano em espaços de turismo estetizados, tendem ao consumo, sem com isso
garantir altos e constantes fluxos, tampouco uma impressão unívoca da paisagem
percebida. O contrário seria mais promissor, já que, ao se basear as intervenções
privilegiando a apropriação do espaço por parte de quem nele habita, pode permitir,
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além do seu “direito à cidade”, também a possibilidade, como consequência, de atrair
turistas sempre capazes de múltiplas interpretações na descoberta do lugar.
De acordo com Milton Santos, a ação humana tem a ver com os níveis de
racionalidade da matéria135, logo, se a racionalidade não se dá de maneira total e
homogênea, permanecendo zonas onde ela é menor ou inexistente136, cabem aí “outras
formas de expressão que tem sua própria lógica”137. Dentro destes “limites da
racionalidade”, caberiam espaços requalificados que podem privilegiar mais a
apropriação do que o consumo ou, noutros termos, que podem apoiar-se mais nas forças
centrípetas do que centrífugas138. Vale, assim, tentar perceber no processo de
requalificação do centro histórico genovês, e nos espaços de turismo que daí se
enlevam, em que medida as intervenções privilegiam dinâmicas próximas, locais e com
o caráter de apropriação, e dinâmicas distantes, universais e com o caráter de consumo.

1.2.

Percurso investigativo

A pergunta sobre a validade do estudo de um caso estrangeiro como forma de
refletir sobre a situação mais geral dos centros urbanos históricos e, especialmente, de
contribuir com a análise de intervenções urbanas brasileiras, foi feita inúmeras vezes até
que este trabalho pudesse ser concretizado. Os motivos para uma pesquisa deste tipo são
de várias ordens.
Percorrendo a literatura dos estudos sobre operações urbanas dessa natureza139, é
fácil identificar o turismo despontando entre os vilões sobre os quais se apoia a
revitalização econômica das áreas renovadas. Aí, em geral, percebe-se um conceito de
135
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turismo emblemático da globalização, que age em favor do capital monopolista e do
capital simbólico, serve a funções ideológicas, promove relações estetizadas, se
contenta com cenários pós-modernos ecléticos, que não permitem ver além da superfície
nem identificar conflitos presentes por detrás do fetiche da visualidade, e que,
principalmente, é movido única e exclusivamente pelo consumo. Nestes termos, trata-se
de uma atividade prejudicial às cidades que se pretendem mais democráticas e
sustentáveis.
Claro que se poderia retornar ao contexto histórico de surgimento do turismo e
certamente não encontraríamos nenhuma evidência sua antes da Revolução Industrial, o
que o coloca como uma atividade eminentemente ligada ao capitalismo. Todavia,
citadinos e consumidores fazem escolhas, reinterpretam imagens e reinventam lugares,
o que pode permitir uma interpretação da figura do turista para além de mero
representante daquilo que se entende por turismo exclusivamente pautado no consumo
dos espaços gentrificados. Na busca de caminhos que permitissem encontrar uma
experiência de renovação urbana passível de relativização desses conceitos unívocos, e
para refletir sobre o sentido de espaço físico e da urbanidade na construção das relações
sociais é que o centro histórico de Gênova mostrou-se um objeto privilegiado de
investigação.
Desde já se reconhece os limites das generalizações dos resultados obtidos a partir
de um estudo de caso e se considera que pode tratar-se de uma escolha em certa medida
diferenciada dos casos mencionados aqui e de tantos outros que se multiplicam pelos
diversos centros históricos existentes pelo mundo. Contudo, ressalta-se que a
multidimensionalidade que caracteriza os projetos selecionados para análise possibilita
problematizar enfoques, já tradicionais, da requalificação urbana.
Nas últimas três ou quatro décadas, os centros históricos têm sido objeto, em toda
a Europa e particularmente na Itália, de estudos, análises, propostas de intervenção por
parte de sociólogos, urbanistas, arquitetos, historiadores, administradores públicos,
associações de cidadãos140. Todavia, a Itália sempre esteve mais preparada para a
recuperação física e não para a recuperação de degrado social. É neste cenário que se
acredita ser Gênova um caso relevante como fonte de estudos para revisitar as opções
das cidades que buscam reabilitar suas áreas centrais e seu patrimônio histórico,
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cotejando propostas pautadas nas demandas do território com aquelas sintonizadas com
as demandas globais disseminadas pela receita do planejamento estratégico.
Nas brechas abertas pelas oportunidades de requalificação urbana do centro
histórico de Gênova identificaram-se propostas de ações que, de alguma forma,
mostram-se dissonantes do receituário básico contido pensamento único das cidades141.
Entre a apologia do casamento da cultura com a economia ou, de forma mais
contundente, da cidade-empresa em busca de alta performance, e a demonização da
famigerada revitalização urbana reproduzida como receita de marketing, talvez exista
algo que escape às classificações.
Mas identificar nos projetos genoveses elementos que rebatam as críticas não faz
parte dos objetivos deste trabalho, mesmo porque se verificará adiante que muitas
estratégias comuns aos planos estratégicos reaparecem em Gênova. Para além de
relacionar as semelhanças, o que se evidenciou é que existem diferenças. Ainda não é
possível afirmar como estas diferenças farão frente aos complexos problemas urbanos
locais ou simplesmente replicarão os cenários gentrificados descritos. De qualquer
modo, o exercício de observação através das brechas chamou a atenção para a
experiência desta cidade em função de suas especificidades, de como sua história deu
forma a ações que, se em alguma medida seguem o receituário para enfrentar a
competitividade, também demonstram ser possível considerar atores em geral apartados
da elaboração das ideias e, sobretudo, afastados dos resultados, uma vez que não são o
público alvo do marketing city.

1.2.1. A pesquisa

O intento foi fazer uso do olhar de perto e de dentro, proposto por José Guilherme
Cantor Magnani142, em lugar, apenas, do olhar de longe e de fora que, segundo o autor,
caracteriza muitas análises das sociedades pós-modernas. Buscou-se dar atenção aos
usos que a população e os turistas fazem do centro histórico e da área portuária
contígua, como forma de identificar aquilo que os programas estudados preconizavam
ou apontavam como possibilidades ou mesmo usos imprevistos por eles.
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Considerando a parcialidade das análises baseadas apenas na vivência com o
cotidiano da área estudada, agregaram-se ao estudo as particularidades do contexto e da
cidade e as formas de fruição do espaço requalificado das perspectivas do turista e do
morador de Gênova. Sobre o aporte da antropologia urbana, lançou-se mão também da
caminhada pelo centro histórico como complemento para o recolhimento de alguns
dados referentes à composição da paisagem urbana na qual se inserem as ações dos
programas analisados, bem como por onde transitam os atores sociais que dão sentido
aos lugares em função do tipo de uso que fazem dele. Que equipamentos as pessoas
usam e com qual finalidade? Qual o sentido dado pelos usuários aos espaços propostos
pelos planos e como turistas e comunidade local transitam por este território? Estas
foram algumas das perguntas feitas durante a permanência na cidade e confrontadas
com o olhar “de fora e de longe” presente nas análises estatísticas, nos dados colhidos
nos arquivos municipais e pelas generalizações disponíveis na literatura acerca das
estratégias de renovação urbana contemporâneas.
Pretendeu-se, também, identificar a capacidade de certas práticas de se adaptarem
à nova forma do centro, bem como os aspectos excluídos dos enfoques que em geral se
tem feito de áreas urbanas centrais requalificadas. O intuito foi o de contrastar formas
variadas de fruição com o que se rotula por “consumo do lugar”, nos esquemas
propostos pela “cidade-empresa” na qual teriam se transformado as cidades que optam
pelas parcerias público-privadas.
O centro histórico, especialmente as áreas que sofreram intervenções, é apenas
parte da cidade e sua delimitação foi uma forma de ajustar o foco de análise. Isso
esclarece que o universo observado não necessariamente aplica-se à cidade como um
todo e que tampouco é passível de generalização para além do território estudado.
Para este exercício do olhar e da aproximação com o cotidiano do lugar, vali-me
da minha própria experiência de habitar em um bairro do centro histórico de Gênova por
cerca de cinco meses, tornando possível a vivência, a observação e o diálogo com
pessoas, compartilhando situações de passeio e uso de equipamentos e serviços locais,
de consumo, lazer, fruição, caminhadas pelos becos, de turismo. Este período de
permanência na cidade dividiu-se em duas etapas: três meses, entre 2007 e 2008, que
possibilitaram uma maior aproximação com a questão da conservação dos centros
históricos italianos e europeus em geral e, em particular, o contato inicial com os
projetos genoveses; e, no final de 2010, dois meses dedicados a observações
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complementares sobre os resultados de determinados projetos, bem como sobre a
percepção do centro histórico por parte de seus usuários.
Durante os meses de dezembro de 2007 e janeiro e fevereiro de 2008 foram feitos
levantamentos de registros documentais dos diversos programas urbanísticos realizados,
em curso e programados para o centro histórico de Gênova a partir dos anos 1990, junto
ao departamento da prefeitura denominado Direzione Território, Mobilità, Sviluppo
Econômico e Ambientale – Settore Centro Storico, formado por alguns poucos
urbanistas e arquitetos, mas bastante coeso e conhecedor da problemática da área e das
diversas ações em curso e suas sinergias. Trata-se de uma equipe que por duas gestões
municipais trabalhou quase que exclusivamente com a região do centro histórico e em
parceria com outros profissionais, sobretudo ligados ao serviço social. Junto a este setor,
foi possível realizar trabalhos de campo em alguns dos bairros mais deteriorados do
centro histórico, fazendo registros fotográficos, conversando e observando sua
problemática que, em maior ou menor grau, se aplica a toda a extensão do centro
histórico.
A imigração clandestina, a situação de degrado físico dos imóveis, a dificuldade
no recolhimento do lixo nos estreitos becos da cidade, o tráfico e consumo de drogas, a
prostituição, a descaracterização do comércio tradicional do centro histórico, entre
outros aspectos vistos de maneira mais explícita nos bairros do Gueto143 e de Prè,
segundo a análise de documentos e depoimentos, têm sido os principais desafios da
administração pública nos últimos anos. A partir do contato com as diversas propostas
para a resolução dos problemas encontrados na área central, foi feita uma seriação dos
projetos mantidos nos arquivos do referido departamento municipal, selecionando-se
aqueles cujo perfil multissetorial e multidisciplinar demonstravam maior probabilidade
de eficácia no enfrentamento da complexidade dos problemas urbanos. O Programa
URBAN II, promovido pela Comunidade Europeia, e o Contratto di Quartiere del
Ghetto, promovido pelo Ministério da Infra-Estrutura e pela Região Ligúria, passaram a
ser o foco das análises.
Outra fonte de dados utilizada foram os registros do percurso participativo
realizado para compor as propostas de intervenção especificamente para o programa
Contratto di Quartiere, o que também permitiu o contato com opiniões de moradores do
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centro histórico registradas nas atas de encontros e na transcrição de entrevistas
realizadas pela equipe de profissionais da prefeitura responsável pelo programa.
Também foi consultada a hemeroteca municipal, de onde foram recolhidos trechos de
reportagens datadas de 1992144, do jornal genovês Il Secolo XIX, que reproduzem as
tensões presentes no centro histórico naquele momento.

1.2.2. Os interlocutores

Além da consulta a esses registros, realizaram-se 21 entrevistas com profissionais
ligados aos setores de turismo e de planejamento urbano da administração pública local,
moradores de Gênova e representantes de entidades ligadas à assistência social e à
gestão de projetos sociais no centro histórico, previstos pelos programas em tela. Foram
eles:
- Mario145, morador do Gueto, um antigo bairro judeu localizado no centro
histórico e atualmente em processo de requalificação. O bairro manteve sua
denominação de Gueto, pois, mesmo sem a presença atual de judeus moradores, sua
conformação e exclusão do processo de renovação, oriundo de melhorias urbanas nas
proximidades do bairro, o mantiveram em condição de isolamento.
- Carla Costanzi, socióloga, dirigente do escritório Terceira Idade Segura, setor
da prefeitura de Gênova, e docente da Faculdade de Sociologia da Universidade
Católica Sacro Cuore, também em Gênova. Costanzi é uma importante parceira na
construção das propostas de ações sociais para o centro histórico, particularmente para o
Gueto. Entre uma maioria de urbanistas e arquitetos, ela enfrenta a dificuldade de inserir
no interior dos projetos, não apenas ações de caráter imaterial, que envolvem
efetivamente um trabalho com os moradores, mas percursos participativos na
construção destas opções.
- Giorgio Gatti, arquiteto chefe do Setor de Planejamento Urbano da Prefeitura de
Gênova e responsável pelo grupo que atua no centro histórico. Sua presença neste setor
por mais de 10 anos foi um dos importantes fatores que permitiram um trabalho
144

Este ano parece ser um marco na cidade. O início dos anos 1990 coloca-se como período crítico com
relação aos problemas do centro histórico e também momento das comemorações do 500º aniversário da
descoberta da América por Cristóvão Colombo – que, acredita-se, era genovês – com a Expo Colombiana
e posteriores eventos que marcaram o início das mudanças na cidade.
145
Optou-se pelo uso de nomes fictícios apenas para aqueles entrevistados que não ocupam cargos
públicos ou que não são figuras públicas ou ainda que, eventualmente, prefeririam não tornar públicas
suas opiniões. Todas as entrevistas foram realizadas em língua italiana e seus trechos transcritos ao longo
do trabalho foram por mim traduzidos para o português.
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articulado e por um período relativamente longo, que, entre outros aspectos, favoreceu a
ocorrência de mudanças significativas na cidade. Também foram realizados vários
encontros com Valentina, Viviana e Maria, arquitetas responsáveis pelos principais
programas de requalificação do centro histórico, parceiras de Gatti.
Paolo Gerola, conselheiro da Associação de Hoteleiros de Gênova e gerente de
um hotel no centro histórico. Na associação da qual faz parte, ocupa-se especificamente
da relação dos hoteleiros associados com a vida cultural da cidade, divulgando eventos
aos hóspedes e entre os profissionais de setores ligados ao turismo, e representando o
setor em feiras e eventos de turismo. Gerola acompanhou todas as transformações do
centro histórico e percebe como tais mudanças influenciam o movimento de ocupação
dos meios de hospedagem da cidade.
Milena

Palatella

é

responsável

pelo

Setor

Promozione

della

Città,

Comunicazione, Turismo ed Eventi da Prefeitura de Gênova. Com a função de divulgar
a cidade, dentro e fora da Itália, Palatella percebe as transformações na percepção da
imagem de Gênova, particularmente fora da Itália. Trata-se de um setor criado
recentemente, já que a cidade nunca foi turística e, portanto, não investia em
comunicação e atração de visitantes.
Enio Poleggi foi diretor do Instituto de História da Arquitetura junto à
Universidade de Gênova, onde é professor. É um historiador que se ocupa
principalmente de pesquisas sobre a cidade e foi um dos principais promotores do
projeto que a levou a ser inscrita entre os patrimônios da Humanidade com sua pesquisa
acerca dos Pallazzi dei Rolli, tendo participado ativamente de projetos de requalificação
urbana da prefeitura, sobretudo com estudos que embasaram uma série de intervenções,
Poleggi tem informações importantes sobre o trabalho de preservação do centro
histórico e também uma opinião bastante crítica sobre as intervenções ocorridas na zona
portuária, segundo ele, projetos urbanos sem muito compromisso com a preservação das
memórias.
Francesco Gastaldi é pesquisador e professor de urbanismo junto ao
Departamento Polis da Universidade de Gênova e tem se dedicado ao tema da
requalificação urbana da cidade.
Bruno Gabrielli, atualmente é professor emérito da Universidade de Gênova e
desde 1968 é responsável pelo comitê científico da Associazione Nazionale Centri
Storici e Artistici (ANCSA). Foi assessor do Setor de Urbanismo e Centro Histórico e,
de 2001 a 2006, assessor para Qualidade Urbana e Políticas Culturais da Prefeitura.
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Carlo é policial. O objetivo desta entrevista visou especialmente obter
informações sobre a eficácia do sistema de vigilância por câmeras do centro histórico.
Por intermédio de associações já entrevistadas, chegou-se a este funcionário da polícia,
disposto a dar seu depoimento. Figurando como uma ação do eixo que prevê medidas de
segurança entre os programas analisados, certamente a escuta dos profissionais
responsáveis pelo sistema correria o risco de ser tendenciosa, uma vez que poderia
omitir informações que depusessem contra ou denunciassem suas falhas, como de fato
se evidenciou.
Danilo de Luise trabalha com sem tetos desde 1987 junto à Associazione San
Marcellino, instituição que iniciou seus trabalhos no pós-guerra, utilizando a pequena
igreja de San Marcellino, no coração da “cidade velha” (como o centro histórico
também é chamado), atendendo refugiados. Desde sua fundação, a associação vem
ampliando seus serviços de assistência social, sendo que, a partir dos anos 1980,
passaram a se dedicar prioritariamente às pessoas sem residência fixa.
Domenico Chionetti representante da Comunità di San Benedetto al Porto e
também muito integrado na comunidade transexual. A instituição foi criada
oficialmente em 1983 e, desde os anos 1970, acolhe todos aqueles que se encontram em
situação vulnerável, com atenção particular aos dependentes químicos e pessoas com
problemas psíquicos. Atua em toda a Região Ligúria e em alguns locais da Região
vizinha do Piemonte.
Encontros com Don Gallo acompanharam as visitas, conversas e entrevista com
pessoas ligadas à Comunità di San Benedetto al Porto. Este padre iniciou sua vida
religiosa nos anos 1940 e foi constantemente perseguido e acusado de comunismo pela
Igreja Católica, até que, nos anos 1970, a Cúria decidiu afastá-lo de sua igreja no bairro
do Carmine, vizinho ao centro histórico. Após manifestações em seu favor, o pároco da
igreja de San Benedetto decide acolhê-lo e ali nasce a Comunità di San Benedetto al
Porto, uma das entidades selecionadas para compartilhar a gestão da Casa di Quartiere,
juntamente com o CeSto, mencionada a seguir, e outras associações parceiras.
Marco Montoli faz parte da Associazione Il CeSto, uma instituição de voluntários
que opera no centro histórico genovês desde 1980, ocupando-se de atividades de
agregação e socialização, prevenindo situações de vulnerabilidade e promovendo
atividades didáticas e recreativas para crianças dos bairros do centro. Pelo trabalho
desenvolvido com imigrantes, a associação participou do edital de seleção para a gestão
da Casa di Quartiere e foi selecionada, integrando a gestão mista do espaço.
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Anna e Manuela são voluntárias da Associazione di Volontariato Shalom,
selecionada para a gestão de um alojamento recuperado com fundos do programa
URBAN II e que atende crianças de 0 a 18 meses. O espaço funciona como uma creche
praticamente gratuita, e que, em geral, atendem filhos de mães imigrantes que buscam
trabalho e não têm condições de pagar por um serviço desta natureza.
Juan, representante da associação anti-racismo 3 Febraio. E equatoriano migrou
com a irmã para Gênova em 1996 para juntar-se à mãe, na cidade então há dez anos.
Associou-se a outros imigrantes em busca de melhores condições e considera a 3
Febraio bastante combativa e radical, diferente, na sua opinião, de outras associações
deste tipo.
A segunda entrevista realizada com imigrantes foi com Martina, uma senhora
equatoriana que está em Gênova há cerca de nove anos e trabalha vendendo frutas em
uma banca instalada entre a Piazza Caricamento e a Sottoripa. Morava em um bairro
distante do centro histórico e há cerca de um ano e meio mudou-se para a Via San
Lorenzo, uma das ruas requalificadas para o encontro do G8 e centro comercial bastante
frequentado.
Vincenzo é um genovês amante da sua cidade , especialmente, do centro histórico
e morador de suas redondezas. Em dois dias inteiros disponibilizou-se para apresentar
“o seu” centro histórico, detalhando cada becos escondido, cada igreja perdida em uma
viela estreita, cada antigo comércio que resistiu ao abandono; como ele diz, cada
“surpresa a ser descoberta de repente” neste riquíssimo labirinto que são os carrugi146.
Vincenzo é um entusiasta da retomada do centro histórico e do porto antigo, mas
também bastante crítico ao perfil operário enraizado na cidade, que dificulta uma
retomada baseada nos recursos turísticos. Amante dos cruzeiros, lamenta o Porto de
Gênova não maximizar investimentos nessa área.
Stella é uma funcionária que trabalha na área de turismo da Prefeitura de Gênova
há 10 anos, desempenhando atualmente a função de prestar informações turísticas na
área requalificada do porto antigo. Sua opinião acerca da relação das obras de renovação
da cidade com o turismo, bem como sua postura no que tange à orientação dos turistas
sobre o que ver e onde ir, contribuíram sobremaneira para revelar onde está e como se
inventa o território turístico da cidade.

146

Carrugi é o nome que os estreitíssimos becos, ruas, vielas e passagens do centro histórico recebem no
dialeto genovês
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Alessandro é um voluntário que mora na periferia da cidade e que mantém a
Chiesa Santa Maria di Castello aberta todas às terças-feiras. A belíssima igreja
encontra-se na região onde se iniciaram as intervenções de requalificação do centro
histórico, com uma enorme concentração de residências e um pouco externa às vias
mais comerciais e de maior circulação, de modo que, dada a tranqüilidade do local,
pudemos conversar durante uma tarde inteira sobre sua percepção das mudanças do
centro.
Rosa é uma turista espanhola que mora em Maiorca e demonstrou-se
absolutamente surpresa com a quantidade de coisas a conhecer no centro histórico de
Gênova. A turista, que veio à cidade atraída por ser a terra de Cristóvão Colombo,
desconhecia o processo de renovação pelo qual a cidade passou e não imaginava
encontrar tantas indicações do que visitar. Encontrava-se no porto antigo, com um mapa
aberto, tentando descobrir uma forma de não se perder na trama labiríntica dos becos do
centro. A espanhola disse ser uma expert em viagens e gabava-se nunca ter se perdido
em um centro histórico; Gênova foi sua primeira experiência nesse sentido.
Alberto é responsável pela Incubadora de Empresas do Centro Histórico. Além de
seu trabalho de atendimento aos usuários dos serviços da Incubadora, está
constantemente girando pelo centro e acompanhando as novas atividades. É uma das
pessoas que gravita pela Casa di Quartiere e um entusiasta do Patto per lo Sviluppo
della Maddalena, um novo projeto de requalificação de um bairro marcado pela
exploração da prostituição, a área da Maddalena, vizinha ao Gueto, também no centro
histórico.
Mirian Cancellara participa da Associazione delle Famiglie per la lotta contro
l’emarginazione e la Tossicodipendenza (AFET), entidade formada em 1981 no bairro
de Sampierdarena, em Gênova, que se dedica ao tratamento de dependentes químicos,
oferecendo serviços para a redução de danos causados pela dependência e promovendo
a socialização e a inserção do dependente no mercado de trabalho. Atualmente a AFET
é parceira constante do poder público na prestação de serviços nas áreas de saúde e do
trabalho.
As entrevistas realizadas contribuíram para contextualizar as intervenções no
centro histórico e apresentar a problemática interna dos projetos, bem como para ter
impressões de sujeitos envolvidos, a partir de interesses bastante diferentes, com os
projetos em tela. Certamente a percepção de quem é agente direto das transformações
tem um sentido e isso foi considerado. Contudo, em certas falas, como, por exemplo, a
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de Costanzi, foi possível perceber certas dificuldades para viabilizar ideias de forma
participativa, o que nem sempre pode ser percebido somente por meio da leitura de
documentos. As diferentes visões dos processos de mudanças por parte dos moradores,
bem como a forma como suas reações aos projetos são percebidas pelas instituições,
também permearam as conversas. As falas das associações gestoras das atividades da
Casa di Quartiere, apesar das dificuldades financeiras e da gestão mista do espaço,
demonstram um enorme empenho no processo de reconquista do Gueto e um grande
esforço para o envolvimento no laboratório de atividades da Casa. Tanto nas áreas já
recuperadas, quanto naquelas ainda à espera de melhorias, a observação in loco e a
escuta dos entrevistados contribuiu significativamente para uma análise mais próxima
da situação atual do centro histórico de Gênova. Ouvir críticas, elogios e perceber o
entusiasmo desses diferentes personagens obrigaram a uma análise muito mais
complexa da realidade, do que a simples leitura dos projetos e documentos colocados à
disposição pela prefeitura. Os capítulos que seguem buscarão compartilhar este “olhar
de perto e de dentro”.
O próximo capítulo contextualiza a problemática que o centro histórico de Gênova
vem enfrentando nos últimos anos e apresenta o amplo panorama de programas e
projetos em curso na cidade.
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Capítulo II – Aspectos gerais do centro histórico de Gênova e dos programas para
sua requalificação
“Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi,
ha già troppi impegni per scaldar la gente d’altri paraggi...”
Fabrizio De Andrè, La Città Vecchia

Este capítulo apresenta uma análise dos dados que deram origem a um amplo
diagnóstico da situação do centro histórico genovês realizado pela prefeitura147 no ano
de 2004148, retratando sua situação no início das intervenções. Além das informações
cedidas pelo departamento público municipal Território, Mobilidade, Desenvolvimento
Econômico e Ambiental, são utilizadas reportagens recolhidas na hemeroteca municipal
que ajudam a ilustrar as iniciativas de retomada do centro, especialmente em 2004, e a
percepção sobre este espaço, em 1992, quando a situação chega ao seu extremo e a
cidade demonstra de fato a opção pela recuperação de seu centro histórico. Trechos de
entrevistas e publicações acerca do tema complementaram o conhecimento do quadro.
Posteriormente, apresenta-se o conjunto de planos, programas e projetos que, em
sinergia, vêm contribuindo para a mudança de tendência de alguns aspectos.
Dentre as diversas iniciativas de intervenção na área central genovesa, o Programa
da Comunidade Europeia URBAN 2 e o Contratto de Quartiere, implementado com
recursos do Ministério da Infraestrutura italiano, Região Ligúria e Comune de Gênova,
são melhor explicitados e selecionados para uma análise mais detida nos dois próximos
capítulos. Esta etapa não visa refletir sobre a maneira como as intervenções são
assimiladas localmente, mas apenas compor um quadro que permite conhecer as
iniciativas.
147

As unidades administrativas italianas são diferentes das brasileiras. O termo “prefeitura” empregado
aqui se refere ao governo do Comune, que é a unidade básica de organização territorial e equivale ao
município no Brasil. É também o ente local fundamental, autônomo e independente. Cada comune
pertence a uma província, mas o governo provincial não é intermediário nas relações dos comuni com as
regiões ou mesmo com o Estado italiano. Por ser dotado de personalidade jurídica, o comune de Gênova
pode ter relações diretas com a Região Ligúria e com o Estado Italiano e neste caso, o comune de Gênova
é capital da província de Gênova, da qual fazem parte outros 66 comuni, e também da Região Ligúria.
148
Dados censitários de 1991 e 2001. Inserem-se também, dados referentes à população e ao fluxo
turístico em 2008, dada a disponibilidade dos anuários estatísticos comunais e a necessária atualização
dos dados no momento do diagnóstico elaborado pelo Comune em 2004 até hoje. Este diagnóstico
integrou estudos necessários à participação do Comune de Gênova no edital público para a obtenção de
financiamento para um programa específico denominado Contrato de Quartire do Gueto, um bairro que
em 2004 ainda apresentava problemas graves em termos socioambientais e que será detalhado mais
adiante. Tendo o Comune se empenhado para contextualizar o referido bairro no conjunto das
problemáticas do centro histórico, valeu-se aqui dos dados mais gerais sobre a área presentes no referido
diagnóstico.
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A figura 1 ilustra a divisão regional da Itália, com a localização da Região Ligúria
e da cidade de Gênova, ao norte do país.

Gênova
Liguria

Figura 1 – Mapa da Itália e localização de Gênova
(Disponível em: <http://it.wikipedia.org>, acesso: 10 de julho de 2009)

2.1.

O centro histórico de Gênova149

Na maior parte das cidades europeias, habitar no centro histórico é considerado
um privilégio, seja pelas particularidades ambientais, seja pela polifuncionalidade e
vitalidade de uma diversificada rede comercial somada a grandes testemunhos artísticos
e históricos, à proximidade dos serviços urbanos e uma ampla rede de sistemas de
transporte, além de espaços de sociabilidade intensa, características reconhecíveis em
Gênova.
O centro histórico genovês se estende por uma superfície de aproximadamente 113
hectares e é constituído pelos bairros Prè, Molo e Maddalena, avançando para a área
portuária histórica, atualmente em vias de reconversão funcional para uso urbano. Esta
zona é caracterizada por uma grande densidade edilícia assentada sobre uma trama
149

Grande parte das informações descritas aqui foi baseada em documentos reunidos em 2004 pelo
Departamento Território, Mobilidade, Desenvolvimento Econômico e Ambiental da Prefeitura de
Gênova, especificamente pelo grupo de profissionais responsável pela área que corresponde ao centro
histórico da cidade. Um longo conjunto de diagnósticos e análises sobre a situação do centro histórico foi
elaborado a fim de que a prefeitura pudesse concorrer aos financiamentos disponibilizados pelo Estado
Italiano e pela União Europeia para a recuperação de áreas degradadas tanto do ponto de vista físico,
quanto das relações socioeconômicas.
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viária medieval, distribuída em cerca de 2.500 edifícios, e com uma população de
aproximadamente 23 mil habitantes, conforme evidencia a figura 2.

Figura 2 – centro histórico de Gênova
Foto aérea obtida pelo aplicativo Google Earth (2009) e limites definidos com base em mapas disponibilizados
pelo departamento Direzione Território, Mobilità, Sviluppo Econômico e Ambientale – Settore Centro Storico

Já entre finais do século XIX e início do XX, verifica-se certo abandono da cidade
medieval em direção a ocupações da “cidade nova”, para fora dos muros. Sobre o
movimento de saída do centro medieval pesaram uma série de conceitos higienistas, o
desenvolvimento da cidade industrial, a suplantação do porto histórico por outros mais
modernos e novas preferências habitacionais dificilmente alcançáveis no centro
histórico. A consequente diminuição de investimentos na área central e mais antiga da
cidade levou a um abandono sucessivo de suas habitações, desestruturando seu tecido
econômico e social, situação agravada por destruições ainda provocadas pela Segunda
Guerra Mundial.
O centro histórico vive então um progressivo processo de marginalização que
desencadeou uma série de problemas de ordem social sempre mais graves e
concentrados. A degradação da área, com a consequente redução dos valores dos
imóveis, provocou uma ocupação local por migrantes pobres do sul do país, em direção
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ao norte mais promissor em termos de empregos na indústria150. O crescimento urbano
do pós-guerra e esta primeira onda migratória, que adotou este centro histórico como
seu primeiro espaço de acolhimento, já em condições bastante precárias de moradia,
favoreceram gradualmente a substituição do tecido social historicamente instalado, além
de fenômenos de degradação física dos edifícios, que se seguiu ao abandono e
depauperamento do tecido econômico, ligado principalmente à atividade comercial.
A proximidade deste centro com a zona portuária, distante por sua vez dos novos
centros mais modernos, contribuiu para consagrá-lo como espaço marginalizado. Nos
anos 1980, sua situação é descrita e percebida como espaço da criminalidade, embora,
seus crimes ainda fossem de pequeno porte e suas diferenças sociais dissessem respeito,
sobretudo, à diversidade étnica nacional, representada pelas diferenças entre dialetos e
costumes dos italianos do sul e aqueles do norte.
A sucessiva radicação da criminalidade passou a ser crescente na área, sobretudo,
com a difusão das drogas151 e, mais recentemente, com o estabelecimento precário de
numerosos imigrantes da segunda onda migratória, o que tem ajudado a reforçar as
representações

negativas

acerca

desta

porção

da

cidade.

Os

chamados

152

“extracomunitários” , nos anos 1990, também adotaram o centro histórico,
especialmente suas áreas mais precárias, como primeira moradia em Gênova, o que
agudizou a situação já delicada da zona. Desocupadas pelos meridionais, que
melhoraram sua situação financeira e mudaram de moradia, tais áreas tornaram-se a
única opção acessível aos imigrantes, especialmente oriundos da África e América do
Sul e, particularmente, aqueles cuja situação os obriga a viver na ilegalidade, em
imóveis com baixa qualidade habitacional e, muitas vezes, sob contratos abusivos de
proprietários que veem nessa exploração uma fonte de renda.
150

Processo semelhante ao que ocorreu no Brasil, de migrantes internos do nordeste do país em direção
ao sudeste.
151
A droga que ajudou a conotar o centro como espaço de degrado, com ápice nos anos 1980, foi a
heroína. Dada a característica do centro histórico, com becos escuros, ruas sem saída, escadarias estreitas
e escondidas e também a concentração de vendedores da droga, muitos dependentes escolhiam este
território para usá-la e dado seu efeito devastador e sua forma de utilização, muitos dependentes
terminavam caídos pelas ruas, com suas seringas jogadas pelo chão. Esta estética em torno da droga está
presente em diversos registros documentais e memórias de moradores, de modo que hoje, apesar do tipo
de droga ter mudado e alterado este cenário, esta imagem ainda povoa o imaginário em torno do centro
histórico. Segundo o policial entrevistado Carlo, a droga tem sido menos associada ao perfil do
dependente químico dos anos 1980, pois tem penetrado em todas as classes sociais e assumido
características bastante diferentes daquela velha seringa jogada pelas ruas do centro histórico. Além disso,
argumenta que até o final dos anos 1980, Gênova era um circuito mais central na rota de entrada de droga,
a criminalidade mais organizada se concentrava de fato no centro histórico; hoje, nem tanto. (Entrevista
realizada em 2010)
152
Termo usado para referir-se a todos os imigrantes de países que não fazem parte da Comunidade
Europeia.
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Trechos de reportagens pesquisadas nos arquivos da hemeroteca municipal
demonstram a percepção do degrado do centro histórico por parte da população e da
mídia, bem como a presença dos imigrantes:

“Eu gostaria que houvesse mais policiais não só pela manhã, mas também à
noite, quando estão os drogados. Mesmo não sendo maldosos, me dão
medo.”
“Eu tenho um desejo, gostaria que meu centro histórico ficasse cada dia mais
bonito, com as ruas mais limpas, com mais gentileza para todos, sem
desprezo a ninguém (...) Todas as crianças gostam muito do centro histórico
de Gênova, mas seria melhor que mudasse e que ficasse mais limpo. E as
senhoras idosas deveriam poder caminhar sem serem roubadas”.
“Querida Afeda, você está na Itália só há alguns poucos meses e enquanto
nós trabalhamos escrevendo redações de muitas páginas, você aprende suas
primeiras palavras em língua italiana. Não vejo a hora em que você esteja
falando bem em italiano, assim poderei te conhecer melhor e aprender com
você coisas novas sobre povos distantes. Lembro-me que já tivemos uma
amiga estrangeira, era peruana. Ela havia trazido um livro de fábulas escrito
em peruano (sic) e lia-o e explicava para nós.”153

São trechos de mensagens de Natal escritas por crianças de uma escola do centro
histórico de Gênova e reproduzidos por um jornal local. As mensagens demonstram a
presença da insegurança, da droga e da convivência entre etnias diversas que, se em
1992 já era presente, ver-se-á adiante que só tem crescido, sobretudo no centro
histórico.
Antigos moradores genoveses resistiam (e resistem) vivendo no centro, um misto
de necessidade econômica e de relação afetiva que os impulsiona na luta pela
manutenção desse espaço. Este senso de pertencimento, apesar da precariedade ainda
existente em alguns bairros centrais, pode ser evidenciado, sobretudo no discurso da
população mais idosa que demonstra a esperança de “reaver” seu território de infância.

“Vi o bonito e o feio e agora estou vivendo o pior, mas com a esperança de
que mude um pouco. O Gueto é um quadrado que vem da Rua Lomellini, Rua
delle Fontane, Rua del Campo e Praça dell’Anunziata. Este é o Gueto, era
popular e havia inclusive uma pequena luta de supremacia com a Rua Prè.
Eles diziam ‘eu sou da rua Prè’ e nós dizíamos ‘mas nós somos da Croce
Bianca’, éramos jovens e tínhamos um senso de territorialidade, queríamos
deixar claro que éramos de um lugar específico.”154

153

Trechos da reportagem Salgono dai vicoli i messaggi di speranza dei bambini, publicada pelo jornal
genovês Il Secolo XIX. Gênova, 03 de janeiro de 1992, p. 10. Tradução livre.
154
Trecho de entrevista realizada em 2008 com Mário.
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Figura 3: Moradores antigos do bairro do Gueto, no centro histórico de Gênova.
(Foto da autora, 2008)

O depoimento revela uma longa relação com o centro histórico, um vínculo
territorial que se quer manter, não obstante seja difícil sustentar a situação de
precariedade. As relações com antigos vizinhos vão escasseando e a característica de
passagem dos imigrantes dificulta a criação de laços sociais mais duradouros e
necessários à reconstrução de uma vida de bairro.
É no enfrentamento desta situação que Gênova vem renovar o debate sobre
recuperação e restauração, ao propor intervenções para reverter este quadro. A cidade
que se consolidou com grandes indústrias siderúrgicas e, portanto, com maiores
dificuldades de reconversão de seus espaços, menos flexíveis em função dessa
característica, opta por intervenções em pequenos fragmentos da cidade.
Sendo Gênova uma cidade com problemas de espaço155, surgiram habitações nas
velhas edificações que aumentaram em altura, mas deixaram os planos inferiores sem
luz ou ventilação, com baixa qualidade de moradia. Como forma de tornar tais espaços
habitáveis, tentou-se reduzir a altura de alguns edifícios, mesmo considerando as várias
dificuldades físicas, materiais e fundiárias156. Para ajudar a viabilizar os planos, Gênova
155

Gênova está entre o mar e as montanhas, o que acarreta pouco espaço para expansão e promove uma
reconstrução sobre si mesma, muitas vezes criando isolamento de determinados bairros.
156
Sobre este aspecto, Gatti argumentou que, na realidade, foram identificados poucas áreas onde se
poderia demolir algo para dar um pouco mais de espaço e de luz ao centro histórico, mas disse “não
fizemos nem mesmo isso, porque era difícil adquirir imóveis, porque são fracionados, custam muito,
enfim, foi praticamente impossível atuar nesse sentido. Foi difícil definir intervenções que dessem um
pouco mais de ‘leveza’ e que fossem compartilhadas, que fossem consenso... Digo compartilhadas porque
depois houve uma polêmica incrível sobre estes pontos de ‘alívio’, os conservacionistas acusavam que se
poderia conservar sem demolir... enfim, foi um grande debate, mas que depois rendeu seus resultados”
(Trecho de entrevista realizada em 2008 com Giorgio Gatti)
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opta pela política de grandes eventos, que permiti obter financiamentos da União
Europeia e dar visibilidade ao patrimônio cultural da cidade, até então central apenas
por suas características industriais.
Nos últimos anos da década de 1990 e início de 2000, enquanto alguns fenômenos
de degradação se abateram sobre áreas ainda recentemente vitais, registrou-se uma
inversão parcial de tendência em algumas situações em função de intervenções urbanas
importantes (sobretudo em contextos particularmente favoráveis em termos de
iluminação, ventilação, salubridade, acessibilidade, oferta de serviços). Pela
peculiaridade de estar defronte ao porto histórico, pela especificidade física e o relativo
potencial de transformação de algumas áreas, foi sendo introduzida a recuperação
paulatina de alguns bairros da área central. A reconquista do porto antigo, em particular,
introduziu um desvio do baricentro da cidade em sentido ao mar, que está
progressivamente reconduzindo o núcleo antigo para a posição central.
À degradação e ao descarte do centro histórico se contrapõem características e
valores únicos e peculiares, entre os quais, um tecido urbano notável que esconde sob
um aparente degrado valores arquitetônicos e habitacionais muito significativos. A
coroa medieval paralela ao mar, historicamente ligada ao comércio e ao tráfego, e as
belas casas cinco e seiscentistas dos nobres e dos jardins ocultos a serem descobertos,
representam um forte potencial de atração turística.
A concentração dos serviços urbanos principais, como sistema de transporte, os
equipamentos culturais, o sistema educacional universitário, assim como a convivência
de funções, classes sociais e etnias diversificadas e a propensão para os encontros e
agregações sociais espontâneas são um traço forte do centro histórico. Algumas
características específicas – por exemplo, com relação aos aspectos de poluição
atmosférica e de fruição da qualidade estética – tornam o centro urbano muito
privilegiado em relação a outras zonas mesmo contíguas, em especial graças a espaços
exclusivos para pedestres que prevalecem na região.

2.1.1. Situação físico-ambiental

No momento da sua retomada por parte do poder público, o centro histórico
apresentava-se com elevada densidade demográfica e condições de degradação, devido
à idade do patrimônio e às suas características intrínsecas, o que tornou as intervenções
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de manutenção, voltadas à adequação aos padrões habitacionais contemporâneos,
difíceis e onerosas.
Como todos os tecidos habitacionais antigos, o centro histórico de Gênova
apresenta uma estrutura muito densa e estratificada. Se comparado com um dado urbano
médio de uma densidade por hectare de 28,33, o centro histórico apresenta um dado de
cerca de 197,3 (aproximadamente 7 vezes a média da cidade). Além disso, o patrimônio
habitacional é muito antigo157 e, em alguns casos, muito defasado: uma habitação em
cada nove não possui banheiro nem sistema de aquecimento. São significativos também
os dados relativos às habitações não ocupadas levantados no censo de 1991 e que
acentuam o nível de degradação: de 12.372 residências, 2.734 (22,1%) estavam vazias,
em relação ao dado da cidade de 9,3%.
A consolidação da habitação e a escolha de morar no centro histórico estão
extremamente relacionadas não só à melhoria das condições higiênicas e habitacionais
dos edifícios, mas também à possibilidade de organizar uma vida de relações sociais.
Em bairros onde a habitação representa uma função essencial, historicamente
consolidada e para a qual se propõem soluções urbanísticas e edilícias de requalificação,
a dotação de espaços e serviços públicos adequados é igualmente importante.
Historicamente, em Gênova os espaços públicos são quase inexistentes, pelas
características do tecido de estrutura medieval muito denso e privado de locais
coletivos158; pelo mesmo motivo é difícil instalar serviços públicos adequados aos
padrões atuais neste centro histórico.
Para tornar a situação dos serviços e dos espaços no centro histórico ainda mais
crítica, também se percebeu que não é tão relevante a questão das dimensões, quanto o é
a extrema inadequação e as condições obsoletas e degradadas de alguns espaços e
estruturas existentes. A situação sanitária geral, a insuficiência de infraestrutura de
esgoto, iluminação, recolhimento de lixo, entre outras, além da escassa manutenção dos
espaços públicos, contribuem para o agravamento da qualidade ambiental.
Neste contexto, a ideia geral que a administração pública persegue, tendo em
conta as peculiaridades do tecido antigo e da componente social, é a de privilegiar a
dimensão habitacional. De acordo com este princípio, identificam-se soluções
diversificadas e arquitetonicamente atinentes às características ambientais no interior do

157

Segundo dados censitários de 1991, mais de 89% das habitações foram construídas antes de 1919.
Contratto di Quartiere II. Genova – Centro Storico: ambito del Ghetto. Elaborato a.1. Abril de 2004.
158
As praças, por exemplo, representam apenas 4% da superfície do centro histórico (Ibidem)
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tecido antigo (requalificação de praças e espaços públicos estratégicos, recuperação de
obras artesanais históricas para instalação de serviços coletivos e de bairros), enquanto
aquelas de dimensões mais relevantes são localizadas preponderantemente no exterior,
nas áreas portuárias desativadas e em conversão para uso urbano.
A recuperação, em curso, das áreas portuárias desativadas para serem destinadas
preferencialmente ao uso público representa, portanto, uma ocasião para dotar a cidade
antiga das necessárias estruturas de serviços, com reflexos positivos em termos
habitacionais e valorização econômica do patrimônio arquitetônico. Nesse sentido, as
obras na zona portuária, conforme se discutirá adiante, embora pareçam um conjunto de
intervenções que lançam mão do apelo estético e de grandes dimensões, diferenciandose da escala de ações no centro histórico, demonstram uma salutar complementaridade,
ao restabelecer o contato entre as duas zonas.

2.1.2. Situação demográfica e socioeconômica

No exame do andamento demográfico do centro histórico realizado pela prefeitura
de Gênova em 2004, evidencia-se um fenômeno: no interior dos limites históricos, a
população pesquisada pela administração municipal permanece substancialmente
estável por quase um século, ou seja, de 55.503 habitantes em 1861 para 51.809 em
1951. Ao contrário, nos 40 anos sucessivos, a população cai mais da metade, passando
para 22.303 habitantes em 1991. Nos últimos dez anos, todavia, este dado se estabiliza,
aliás, apresenta um leve aumento (23.216 habitantes em 2000159), enquanto na realidade
geral genovesa a tendência é negativa (decréscimo de 6,84% com relação a 1991160).
Parece, portanto, que o esvaziamento do centro histórico esteja contido, demonstrandose algum tipo de estabilidade.
Examinando detalhadamente os dados demográficos do centro histórico referentes
a 2000, emergem outras especificidades:
- o centro histórico mantêm-se como a circunscrição com os residentes mais
jovens: a idade média de 48,1 anos é inferior à da cidade (58,7 anos), com uma forte

159

Dado de 31 de dezembro de 2000, cedido pela Prefeitura. De acordo com dados do anuário estatístico
de Gênova, a população dos distritos do centro histórico perfazia em 2008 um total de 23.542 habitantes,
o que confirma a estabilidade dos habitantes na área.
160
De acordo com o censo de 2001, a população total de Gênova passou de 678.771 em 1991 para
610.307 habitantes em 2001 e 611.204 em 2008.
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presença de pessoas solteiras. O índice de envelhecimento161, de 183,5, em 1991, e de
177,2, em 2000, apresenta-se em contra tendência à situação da cidade: 206,4, em 1991,
e de e 244, em 2000, confirmando a presença de população jovem em uma cidade onde
o envelhecimento constitui há anos um sinal negativo;
- o índice estatístico da masculinidade162 (115,4) apresenta valores mais altos com
relação à média municipal (88,9), confirmando a presença de uma nova população
masculina;
- confirma-se a situação peculiar relacionada aos dados sobre habitação: as
habitações ocupadas por apenas uma pessoa aumenta de 37,89%, em 1991, para
44,58%, em 2000 (em Gênova: 34.52%). Contrariamente, consolida-se o dado de
superpopulação: o centro histórico apresenta o índice mais alto de habitações ocupadas
por 6 pessoas ou mais (2,8% em comparação com a média da cidade de 0,75%),
evidenciando situações opostas;
- muito mais avançada do que na cidade foi a tendência de aumento das famílias
unipessoais: 37,4% em Gênova (10,1% em 1991) e 62,4% no centro histórico. Por outro
lado, é mais contida a dimensão média da família: 1,69 membros contra 2,13 da cidade.
- sempre maciça é a presença de estrangeiros: a maior parte deles se concentra na
área central (25,68% dos estrangeiros presentes em Gênova, com predominância de
marroquinos e senegaleses, conforme demonstra a tabela a seguir), dado reforçado pelo
fato de que o centro histórico apresenta o menor percentual de nativos entre os
residentes (48,9% no centro histórico, 62,0% em Gênova).

Gráficos 1 e 2: Percentual de estrangeiros presentes em Gênova segundo o anuário estatístico sobre
o andamento da população no município de Gênova em 2008. Disponível em
<http://www.comune.genova.it>, acesso em: 12 de julho de 2009

161

O índice diz respeito à participação idosa em relação à população jovem (obtido pelo número de
idosos com 65 anos ou mais dividido pela quantidade de jovens abaixo dos 14 anos x 100 habitantes)
162
Proporção de homens em relação ao restante da população (obtido pela quantidade de homens para
cada 100 mulheres)
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Tabela 1: Estrangeiros residentes por nacionalidade mais numerosas e zona de residência
(em 31/12/2008)
Centro Leste
dos quais no
centro

Origem
total

Equador
Albânia

2.488

histórico
n.

%*

958

6,5

Centro
Oeste

3.917

Bassa

Media

Val

Val

Bisagno

Bisagno

1.855

Val

Medio

Polcevera

Ponente

1.194

2.280

1.793

Ponente

Medio

Levante

Total

404

588

269

14.788

473

156

3,4

785

472

312

1.233

729

259

137

131

4.531

Marrocos

1.235

1.041

31,3

379

174

158

618

407

262

50

41

3.324

Romênia

408

169

6,2

347

405

259

371

375

252

139

167

2.723

Peru

463

160

6,8

359

504

303

213

101

52

250

99

2.344

China

332

196

15,1

469

116

34

47

132

20

101

47

1.298

Senegal

817

749

66,8

127

22

18

78

39

11

3

6

1.121

Ucrânia

189

55

5,3

106

132

63

85

86

94

158

131

1.044

Sri Lanka

238

73

7,5

75

240

138

48

7

20

125

79

970

Tunísia

89

38

5,6

171

52

27

119

101

91

11

19

680

Bangladesh

320

297

49,8

50

6

6

6

174

27

7

0

596

Nigéria

205

148

25,8

110

43

22

97

54

15

12

15

573

Índia

175

93

16,3

73

168

57

16

14

11

40

18

572

Filipinas

182

126

24,5

77

46

36

23

10

17

93

31

515

Polônia

82

19

4,3

57

79

28

35

22

36

50

52

441

Colômbia

93

46

11

95

35

38

29

46

24

34

24

418

Chile

98

52

12,9

79

40

15

31

85

38

15

3

404

55

24

6,6

107

29

17

69

43

21

13

9

363

1.639

808

13,4

670

593

470

498

422

401

689

657

6.039

9.581

5.208

12,2

8.053

5.011

3.195

4.640

2.055

2.515

1.798

42.744

Rep.
Dominicana
Outros
Países
Total

5.896

* sobre o total da cidade
Elaboração própria a partir do original disponível em: <http://comune.genova.it> acesso: 12 de julho de 2009

Os dados referentes a 2000 confirmam a acentuação do caráter demográfico
anômalo do centro histórico com relação à realidade da cidade. Cruzando os vários
indicadores, tem-se uma população em idade jovem e do sexo masculino, tanto italiana
quanto estrangeira. Delineia-se um modelo habitacional assim caracterizado: no que se
refere aos residentes de nacionalidade italiana, são jovens que, segundo análises da
prefeitura, provavelmente estão em busca de uma primeira habitação a preços
acessíveis, localizada próxima aos centros recreativos e culturais urbanos. Todavia,
acentua-se a imigração estrangeira, com a predominância dos países subdesenvolvidos,
e que se concentra nas áreas mais degradadas, ocupando os alojamentos em situação de
superpopulação.
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No que tange às características socioeconômicas dos residentes, confirma-se a
coexistência de desequilíbrios: do ponto de vista da escolarização, o centro histórico
apresenta a maior incidência de diplomados por 100 habitantes (7,5% comparado a um
valor médio de 6,3) e, ao mesmo tempo, o percentual mais alto de pessoas sem título de
estudo (12,6% contra 7,6). A alta incidência de diplomados indica como algumas áreas
do bairro gozam de condições favoráveis e apreciadas pela faixa mais escolarizada da
população urbana.
O alto percentual de solteiros, devido ao complexo de fatores mencionados, requer
uma atenção particular em busca de lugares e momentos de agregação social, também
valorizando uma vocação natural do centro histórico às trocas sociais, ligada à alta
densidade edilícia e à grande quantidade de áreas exclusivas para pedestres.
No que se refere à situação sócio-ocupacional, o centro histórico registra uma
incidência de ocupados maior do que a média da cidade (taxa de atividade de 46,5% em
relação a 39,9%), mas ao mesmo tempo, a maior a incidência de pessoas não ocupadas –
desocupados e jovens em busca do primeiro emprego: 24,1% contra a média de 14,6%
da cidade.
Os dados evidenciam que nos últimos anos a desocupação diminuiu em termos
absolutos em nível provincial (em 2000 era de 9,8% enquanto em 1995, 12,7%), o que
permite estimar uma diminuição correspondente do dado absoluto em nível municipal.
Todavia, o diferencial entre o centro histórico e a cidade em seu complexo parece ter
sido mantido, já que no período não foram desencadeadas iniciativas diretas para
ocupação no interior do centro histórico, com exceção dos programas de intervenção
iniciados pela prefeitura somente em 1999 e cujos efeitos surgem de 2000 em diante.
A partir da análise do conjunto dos dados, emergiu um questionamento por parte
da prefeitura de Gênova: se o papel da imigração de países subdesenvolvidos é
determinante, somente o componente extracomunitário não explica a excepcionalidade
dos dados demográficos do centro histórico, caracterizado por condições demográficas e
habitacionais peculiares, onde coexistem situações antagônicas no plano social e no
econômico.
Um elemento positivo do ponto de vista social é de tipo motivacional, portanto,
não quantificável, que consiste no forte sentimento de pertencimento ao bairro por uma
parte da população residente que trouxe fenômenos de associativismo163 espontâneo
163

Ver-se-á no Capítulo III que este fenômeno associativista possivelmente tem raízes anteriores, que
podem ter revigorado em função deste contexto atual do centro histórico.
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voltados ao combate da degradação física e socioeconômica, por meio de ações de
estímulo dos entes públicos e iniciativas propositivas também de larga escala.
Particularmente notáveis são os casos do “Comitê da Piazza delle Erbe”, nascido
para requerer a recuperação de uma vasta área ainda com resquícios de bombardeios da
Segunda Guerra Mundial (em grande parte recuperada nos últimos anos) e da
“Associação Piazza delle Vigne”, que promoveu um plano de intervenção concentrado
na requalificação dos espaços públicos e na recuperação de alguns edifícios privados
para habitação na área de Vigne e que, do ponto de vista da municipalidade, contribuiu
para conter o degrado e iniciar a requalificação na área164.
No que se refere aos aspectos econômicos, a presença de um denso e imbricado
tecido produtivo composto de pequenas e médias empresas comerciais e artesanais é
característica histórica da economia do centro e constitui um dos elementos
determinantes para a revitalização e competitividade da área, na visão da
municipalidade. No passado, tal tecido produtivo ocupava todas as principais vias do
centro histórico, constituindo importante fator ocupacional e representando por si só um
fator de mitigação dos fenômenos da micro-criminalidade. A evolução do conjunto da
economia da cidade e as transformações estruturais do setor comercial têm corroído
gravemente esta característica165. Neste contexto, um fator considerado crítico é também
o progressivo fechamento de pequenas atividades artesanais e comerciais de longa
tradição, devido ao fato de que os atuais funcionários e proprietários, já idosos, não têm
identificado jovens para quem transferir a atividade.
O enfraquecimento do tecido produtivo, porém, não se caracteriza de maneira
uniforme no centro histórico, mas tem se manifestado particularmente forte em algumas
vias comerciais em situação de grave crise e abandono, até alguns anos atrás,
extremamente vitais. Isto é evidenciado pelo número de estabelecimentos comerciais /
artesanais localizados no térreo e ociosos: de um total de aproximadamente 7.500
estabelecimentos, cerca de 1.500 (pouco mais de 20%) são inutilizados. Muitos outros
são ainda subutilizados ou utilizados indevidamente166.
164

No Capítulo III, os trabalhos realizados por estes comitês são detalhados, pois demonstram uma
nuance participativa importante para o sucesso dos programas e para um tipo de planejamento sintonizado
com as demandas locais. O “Comitê delle Vigne”, apesar de ter sua participação registrada em
publicações e constar dos registros municipais sobre o percurso participativo traçado ao longo dos
projetos do centro histórico, tem sua atuação relativizada por alguns entrevistados.
165
A rede distributiva de varejo (alimentar ou não alimentar) passou de 1.597 unidades, em 1991, para
1.417, em 1999, com uma queda de 11,3%. Dados do anuário estatístico de Gênova
166
Usados, por exemplo, como garagem, depósito de material de construção, ocupados por imigrantes
clandestinos ou para o exercício da prostituição
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As áreas de abandono do tecido produtivo são particularmente localizadas nas ruas
Giustiniani, San Bernardo, Porta Soprana, Via della Maddalena, Via delle Vigne e área
de Pré, espacializadas na figura 4.

Figura 4: Áreas críticas do ponto de vista do abandono de atividades produtivas. Foto aérea obtida pelo
aplicativo Google Earth (2009) e locais definidos com base em informações disponibilizados pelo
departamento Direzione Território, Mobilità, Sviluppo Econômico e Ambientale – Settore Centro Storico

O abandono destas áreas por parte de atividades econômicas contribui de maneira
significativa para o aumento do degrado edilício e social e a tendência dos planos de
requalificação é de reabilitar a vitalidade do seu tecido econômico e comercial.
Para uma parcela da população genovesa, a presença de imigrantes contribui para
descaracterizar as configurações anteriores do centro, como evidencia este trecho do
depoimento de um reconhecido acadêmico genovês, concedido por ocasião das
pesquisas para este trabalho:

“Via San Bernardo, aquela rua longa que chega até o mar é uma rua muito
antiga, porque vinha da Porta Soprana e, portanto, é uma importante rua da
cidade medieval. É uma coisa terrível porque ali estão coisas belíssimas nas
mãos dos imigrantes...”
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Mas permanecem sinais positivos no local, seja da vitalidade das empresas, seja
do interesse por parte de empreendedores potenciais. Após um programa específico167
de iniciativa da administração municipal iniciado em 1999, um primeiro edital para a
concessão de contribuições pôde financiar 49 empresas (das quais 22 novas instalações,
6 modernizações e 21 ampliações e renovações tecnológicas), com um incremento
ocupacional de 80 postos de trabalho. As possibilidades de reativar o tecido produtivo
das áreas degradadas são, portanto, concretas, se sustentadas com eficácia.
Um elemento de interesse particular é a motivação por parte de categorias sociais
mais frágeis, como os extracomunitários e parte das mulheres, cujas potencialidades
puderam revelar-se somente por ocasião do primeiro programa de intervenção da
prefeitura. Isto confirma como o centro histórico é uma área onde convivem a
necessidade e a ocasião de promover políticas de oportunidades, conjuntamente àquelas
de caráter econômico e ocupacional. Os residentes que possuem empreendimentos no
centro mostram-se interessados em consolidar a própria presença, inclusive por meio de
formas associativas que permitam enfrentar conjuntamente os problemas de degradação
e desenvolvimento. Isto se manifesta em especial, através da criação de consórcios de
artesãos e comerciantes para a realização de “Centros Integrados de Rua” (CIV), um
programa de revitalização do tecido comercial por meio da requalificação do espaço
público e do mobiliário urbano introduzido em 1998. No centro histórico de Gênova, no
período de 1999 a 2004, com um investimento de cerca de 600 mil euros (559 mil de
origem pública) foi possível dar vida ao CIV em cinco âmbitos diferentes, que podem
ser visualizados na figura 5. Estes centros constituem o instrumento para promover
uma imagem unitária de determinadas vias e áreas e para fornecer serviços comuns às
empresas associadas e aos clientes. São necessários para enfrentar a concorrência das
grandes estruturas comerciais e criam um terreno fértil para o investimento e à
instalação de novas atividades.
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Trata-se da Incubadora de Empresas do Centro Histórico, que será detalhada no conjunto dos projetos
do Programa URBAN II.
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Figura 5: Âmbitos dos CIV no centro histórico de Gênova. Prefeitura de Gênova
(fonte: Prefeitura de Gênova, disponível em: <http://civis.comune.genova.it>, acesso: 15 de julho de
2009)

Não obstante a recuperação de muitas partes do centro, após numerosas iniciativas
de valorização que a administração pública tem levado adiante nos últimos anos, sua
vastidão e densidade ainda escondem áreas particularmente críticas.
2.1.3. Zona “opaca”168

A parte mais crítica do centro histórico é a ocidental, identificada segundo os
limites das antigas repartições da cidade como Unidade Urbanística de Prè: situada fora
da área murada mais antiga século XII e compreendida sucessivamente dentro da nova
cinta murada do século XIV. A área sempre manteve a conotação originária de
residência popular e marginal, onde se localizaram na segunda metade do século XX as
novas ondas migratórias, até a do chamado Terceiro Mundo, mais recente e,
normalmente, de caráter clandestino, como já mencionado.
Reportagens datadas de 1992 trazem depoimentos que demonstram a insatisfação
com a situação de insegurança e descuido com o bairro de Prè. Depois de uma

168

Milton Santos usa o termo “zonas urbanas opacas” para referir-se às áreas da cidade onde vivem os
pobres, os guetos, opondo-as às zonas “luminosas”, aquelas mais regulares, modernas, mais “exatas”.
(SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. Cit.). Apesar de todo o
centro histórico representar de certo modo uma “zona opaca” se comparada a bairros mais ricos,
modernos e funcionais da cidade, Prè e Gueto, em relação às zonas do centro que já demonstram mais
vigor por terem entrado há mais tempo no processo de requalificação, tornam-se talvez a referência “mais
opaca” dentro do próprio perímetro do centro histórico.
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declaração de Mario Zirilli, prefeito169 na época, de que o bairro era definitivamente
uma zona degradada e perigosa, a população local se voltou contra o administrador e
deixou claro, segundo a reportagem, sua insatisfação com a situação, como se pode
depreender de alguns trechos do protesto de um grupo de moradores do bairro:

“...Aquele triângulo do centro histórico na fronteira com a faculdade de
ciências humanas está caindo aos pedaços. Está na mão dos traficantes. Está
com um bando de abusados que ocupam as casas vazias... Recorremos ao
prefeito, ao chefe de polícia, ao governador, ao comandante da polícia militar
e à guarda alfandegária porque não agüentamos mais. Sentimo-nos
abandonados. Tendo exposto isso, temos a esperança de que algo mude.” (...)
“‘Chegam todos os dias. Quarenta, cinquenta, até mais. São os traficantes que
vêm descarregar sua droga. Eles nem tem medo, visto que aumentam cada
vez mais. E nós é que toleramos sempre menos... Quem chega em Prè, chega
ao inferno...’ Rua Marinelle agora conta oficialmente com sete famílias e 15
habitantes. Há seis anos, quando a prefeitura aprovou o plano de recuperação
de Santa Brígida, eram exatos 92 habitantes e 49 famílias... ‘mas suas casas
vazias são agora reocupadas por marginais ou por viciados em droga, que
jogam o lixo e a sujeira pela janela’. O grupo de moradores que assina o mini
dossiê sobre o bairro lembra também de uma antiga promessa de reestruturar
uma área do bairro: ‘Porque não estão ainda prontos os alojamentos que
foram prometidos e que deveriam estar prontos em 1992 ?170... Estamos
abandonados no meio dos delinqüentes. Todas as ruas de acesso à Rua Balbi
foram fechadas brutalmente: a Rua Monachette, a Rua Tacconi, a Rua
Macellari, a Rua Santa Brígida. Se queriam nos trancar num gueto, saibam
que conseguiram’”171

Ainda que nem toda a população local concorde com a absoluta falta de segurança
e relativize a situação de degrado, fica evidente a existência de problemas. O trecho
abaixo é uma espécie de réplica de alguns moradores que acharam demasiada a
reclamação do que eles denominaram de “falso comitê” do bairro. Parte dos moradores,
mesmo achando exagerada a forma como o grupo que encabeçou o protesto definiu os
problemas do bairro, reconhece que eles existem:
“...foi exatamente um falso comitê do bairro172 que denunciou às autoridades
uma longa série de dificuldades cotidianas; tais como tráfico de drogas, casas
alugadas de forma abusiva, gritaria noturna. Aquele documento é
exagerado... Problemas temos apenas de noite (...) Prè, Gramsci e a rua Balbi
169

Na Itália a denominação prefetto (prefeito) corresponde a um administrador com determinadas
competências, entre elas a de segurança pública, em nível provincial e não comunal, como seria no Brasil.
O correspondente ao prefeito no Brasil, na Itália denomina-se sindaco.
170
As denúncias referem-se a um amplo programa de reestruturação do bairro de Prè e que, após um
longo percurso, foi concluído recentemente, conforme se verá em trechos de entrevistas com
representantes da prefeitura no Capítulo IV, bem como no quadro geral de programas de requalificação
do centro histórico, ainda neste capítulo.
171
Trechos da reportagem Tutta Prè si “ribella” al prefetto e de depoimentos por ela reproduzidos,
publicada pelo jornal genovês Il Secolo XIX. Gênova, 22 de novembro de 1992, p. 17.
172
O confronto entre comitês insinuado nessas reportagens antecipam um elemento importante analisado
no Capítulo III, que diz respeito ao controle social deste território.
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estão se transformando em um gueto. Estamos no limite, afirmam os
signatários do protesto (...) Os habitantes esperam há anos que toda a zona
seja reestruturada. Que dos edifícios decadentes sejam descobertos novos
apartamentos e não depósitos dormitório. Há esperanças, por parte das
pessoas de Prè, dos traficantes irem embora e de que as ruas sejam mais
controladas.”173

Não só pelos depoimentos presentes na imprensa, como estes, mas também por
meio de entrevistas realizadas em 2008 com a população mais antiga, que vivenciou
períodos melhores na região, denota-se a insatisfação com a situação recente.

“...mais ou menos em 1955, 1956 foi o boom do porto. Eu trabalhava ali, no
porto. Era maravilhoso, aqui dia e noite era habitado, muita gente rodava por
aqui e não havia perigo. Não era um bairro habitado por elite e havia sim
qualquer ladrãozinho, mas de qualquer forma, todos se respeitavam. Aqui
nunca aconteceu nada. As crianças saíam para brincar, os meus filhos até às
10, 11 saíam para brincar à noite, depois voltavam para casa ! Nem se
fechavam as portas. (...) Naquela época não era um lugar violento... Hoje
temos a droga e não há mais limite...”
“Como por aqui as casas se esvaziaram e os preços baixaram por causa da
precariedade em que ficaram, aconteceu que muitas pessoas sem escrúpulos
compraram muitas casas e as alugam de forma abusiva. São prédios
precários, sem condições internas, mas estes proprietários ficaram
milionários, porque alugam para os estrangeiros que não tem permissão para
estadia e são obrigados a submeter-se a estas situações...”174

Mas há quem queira manter o bairro nas condições em que está. Manifestações
como a pichação apresentada na Figura 6, encontrada no interior do bairro do Gueto, no
momento em que os técnicos da prefeitura começaram a fazer as vistorias dos edifícios
que poderiam entrar nos programas de requalificação, atestam o interesse na atual
situação.

Figura 6: “arquiteto, tire as mãos do Gueto !” – pichação encontrada em um muro do bairro.
(Foto da autora, 2008)
173
174

Ibidem.
Trecho de entrevista realizada em 2008 com Mário.
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A área urbana de Prè é uma zona vasta que compreende a parte ocidental do centro
histórico genovês e as áreas portuárias frontais que, depois da transferência das
atividades comerciais do porto para fora da área histórica e sua consequente
desativação, vêm sendo anexadas à cidade para acolher serviços urbanos.
O distrito de Prè é uma área de referência para os programas de valorização mais
amplos, para os quais convergem diversos financiamentos públicos e privados e que
requerem sinergia com as atividades propostas pelo Contratto di Quartiere (programa
descrito adiante), voltado para a área do Gueto, um âmbito de dimensões limitadas,
caracterizado por um extremo degrado habitacional e social e que integra o mesmo
distrito, conforme evidenciado na Figura 7.

Figura 7: A linha amarela delimita o centro histórico, a vermelha a área de Prè e a verde, o Gueto. Foto
aérea obtida pelo aplicativo Google Earth (2009) e limites definidos com base em mapas disponibilizados
pelo departamento Direzione Território, Mobilità, Sviluppo Econômico e Ambientale – Settore Centro
Storico

Para acentuar a histórica marginalização da área, o Gueto esteve totalmente
excluído da vasta operação de recuperação promovida pela administração pública, ainda
que tenham sido realizadas importantes obras de infraestrutura no seu entorno. A
vizinha estação Darsena do metrô, o tratamento do córrego Carbonara, as intervenções
de melhoria das ruas, a nova via eletrificada de transporte público, além da recuperação
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dos edifícios e complexos arquitetônicos (igreja da Nunziata, complexo de Santa Fede,
instalações universitárias nos edifícios Serra e Balbi) e das edificações residenciais
(recuperação das casas de Prè e transformação de hotéis desativados em alojamentos
para estudantes, requalificação do bairro do Carmine, muito próximo da área em
questão) são exemplos de melhorias ocorridas nas bordas do bairro, mas que não
penetraram em seu interior.
O uso do térreo para a prática da prostituição, imóveis em situação de abandono,
seringas de usuários de drogas injetáveis jogadas pelas ruas e resquícios de áreas
bombardeadas no interior do bairro são algumas situações que retratam um pouco da
realidade do Gueto atualmente e estão evidenciadas nas imagens a seguir. A Figura 12
identifica alguns locais que já sofreram intervenção na região.

Figura 8: O andar térreo de alguns edifícios do
Gueto ainda são usados pelos travestis para
prostituição

Figura 9: Situação precária de muitos imóveis, sem
segurança, nem higiene.
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Figura 11: Vico175 Superiore di Santa Sabina:
vestígios de bombardeios da Segunda Guerra
Mundial.
(Fotos da autora, 2008)

Figura 10: Seringas de usuários de droga injetável
deixadas nas ruas do Gueto

Figura 12: Perímetros de Pré e Ghetto, com destaque para algumas áreas alvo de intervenções como a
Rua Prè, onde imóveis já foram recuperados; Piazza176 Santa Fede, onde encontra-se o complexo Santa
Fede, defronte ao Palazzo Serra, ambos foco de intervenções e convertidos para espaços universitários;
Piazza della Nunziata, onde se encontra a Igreja e o Palazzo Belimbau, utilizado para fins universitários,
ambos restaurados. Foto aérea obtida pelo aplicativo Google Earth (2009) e setores definidos com base
em mapas e informações disponibilizados pelo departamento Direzione Território, Mobilità, Sviluppo
Econômico e Ambientale – Settore Centro Storico
175
176

Beco
Praça
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Sobre esta área convergem diversos interesses. Além de a prefeitura pretender
completar um extenso processo de requalificação em andamento neste setor da cidade, a
Ferrovia do Estado possui interesse em ampliar o papel urbano da Estação Príncipe e a
Autoridade Portuária tem objetivos de melhorar a acessibilidade às áreas portuárias e ao
cais, sobretudo, na perspectiva de potencialização das estações para embarcações de
cruzeiros e do pólo polifuncional de “Ponte Parodi”177, confirmando a escolha de reconectar a área do porto antigo à cidade.

2.2.

As políticas urbanas para a recuperação do centro histórico

A fim de contribuir para a valorização das potencialidades do centro histórico, a
administração pública deu início no curso dos últimos anos a um ambicioso programa
para a requalificação dos espaços públicos, em grande parte em retaguarda ao evento de
2004, “Gênova – Capital Europeia da Cultura”178, atuando em intervenções
concentradas e difusas, que estão modificando o quadro geral e empregando recursos
muito relevantes.
A complexa atividade de recuperação do centro histórico foi analisada pela
prefeitura e disposta em um Plano Operacional179, apresentado ao público em junho de
2001, que sistematiza as ações públicas e privadas, de natureza urbanística e
arquitetônica, cultural, social e econômica, interagindo entre si, coordenadas pela
prefeitura e voltadas para a revitalização e valorização da área. Este plano constitui o
documento mais completo de políticas públicas sobre o qual a prefeitura de Gênova está
atuando para a recuperação do centro histórico.

177

O projeto ainda não deslanchado de “Ponte Parodi” integra os planos de conversão de antigas
estruturas portuárias para uso urbano.
178
A Capital Europeia da Cultura foi um conceito criado em 1985 para aproximar os cidadãos europeus e
render benefícios econômicos oriundos do fluxo de visitantes atraídos a estas cidades. Trata-se de uma
cidade eleita pela União Europeia que recebe subsídios para estruturar-se e que, durante um ano, pode dar
visibilidade aos seus aspectos culturais por meio da valorização do seu patrimônio cultural. No caso de
Gênova, o evento serviu para dar visibilidade a aspectos da cidade pouco conhecidos até então.
Conhecida em função de sua relevância no cenário industrial italiano e, sobretudo pela importância de seu
porto, Gênova não se destacava por seus aspectos culturais. Com a ocasião da Capital Cultural Europeia
de 2004, Gênova mostra não só seu patrimônio cultural e suas potencialidades turísticas, mas sua proposta
de mudança urbana e reconversão portuária.
179
O “Piano Operativo del Centro Storico”, 2001/2004 ou Plano Operacional para o Centro Histórico é
um documento que caracteriza as políticas que a prefeitura de Gênova promove para a recuperação
funcional e qualitativa da área. No documento são apresentados todos os principais programas (de
iniciativa local, regional, nacional ou da Comunidade Europeia) de recuperação do centro histórico, que a
administração elaborou e vem executando, basicamente nos últimos dez anos.
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Os investimentos públicos com interesse no centro histórico fazem referência a
obras que majoritariamente relacionam-se à manutenção extraordinária, como
pavimentação, serviços técnicos subterrâneos e iluminação pública. Portanto, não são
grandes obras, mas numerosas e difusas intervenções de base, necessárias para
promover o saneamento local, incentivando investimentos privados.
Em particular, voltou-se para um amplo tratamento do subsolo, preliminar aos
trabalhos de pavimentação que, tanto no caso de intervenções específicas de adequação
de córregos, dutos de esgoto e de todos os serviços subterrâneos, quanto no caso de
intervenções de caráter estrutural e das fundações, propiciarão benefícios em termos de
segurança, em primeiro lugar hidráulica, mas também no plano higiênico e ambiental.
Não faltam, entretanto, as grandes obras, sobretudo localizadas nas áreas do porto
antigo e constituindo, na visão da municipalidade, um incentivo para a maior amplitude
e eficácia da renovação das diversas partes que constituem o centro histórico.
O Mapa 1 – com os planos e programas de recuperação (carta dei piani e dei
progetti) – representa uma boa visualização do território urbano coberto pelos projetos
de intervenção180. O Quadro 1, que acompanha o mapa, contém um resumo dos planos,
programas e projetos realizados, em curso e programados para o centro histórico a partir
de 1992 e oferece uma boa visão de conjunto das ações, seus eixos e principais
características.

180

Outras informações sobre projetos realizados, em curso e programados para o centro histórico e para a
cidade estão disponíveis nos sites do laboratório de urbanismo idealizado por Renzo Piano
(<http://www.genovaurbanlab.it>), da prefeitura da cidade (<http://www.comune.genova.it>) e da Região
Ligúria (<http://www.regione.liguria.it>).
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Programas Especiais do Centro Histórico181

181

Elaboração própria a partir de documentos disponibilidades pela prefeitura de Gênova. Os programas selecionados para análise, URBAN II e Contratto di Quartiere del Ghetto, aparecem detalhados a seguir e não foram inseridos neste quadro.

89

90

91

2.2.1. URBAN II e Contratto di Quartiere del Ghetto

Dada a profusão de iniciativas, optou-se pela análise mais detida de apenas dois
programas, em função do seu caráter multidisciplinar e da particular preocupação com
as questões sociais. Todavia, possuem grande correlação com as ações dos diversos
outros programas, de modo que sua relevância não pode ser analisada isoladamente. Os
programas específicos para habitação182, por exemplo, estão consubstanciados em ações
que não integram diretamente nem o URBAN II, nem o Contratto di Quartiere, exceto
por algumas intervenções pontuais, mas são fundamentais para garantir a permanência
de moradores no centro, mantendo o perfil habitacional histórico da área e tornando-se
essencial para sustentar as intervenções propostas para os programas em tela. Deste
modo, chama-se constantemente a atenção para esta correlação entre os vários projetos,
o que pode sugerir uma análise mais ampla do que a anunciada aqui. Mas se por um
lado este diálogo pode desfocar uma visão exclusiva das ações destes dois programas,
por outro, ajuda a identificar a forma como o substrato local assimila o processo de
requalificação de maneira mais ampla.

2.2.1.1.

URBAN II

O programa URBAN é uma iniciativa financiada com recursos do Fundo Estrutural
da União Europeia183. Os objetivos dos fundos estruturais, para o período de 2000 a
2006, foram o desenvolvimento de regiões menos desenvolvidas, a reconversão
econômica e social de zonas com problemas estruturais e a criação de postos de trabalho
(ver Figura 13).

182

Particularmente importantes para a eficácia das ações de requalificação do centro histórico genovês
são, por exemplo, os programas Programma di Riqualificazione Urbana (PRU), que, além de obras de
urbanização, recuperou e disponibilizou 21 edificações residenciais com mais de 100 unidades
habitacionais, e o Programma Organico de Intervenzione (POI)-, também contemplando obras gerais de
urbanização e disponibilizando 119 edificações residenciais, com mais de 300 unidades habitacionais.
Além do programa experimental de Prè, com a recuperação de 150 unidades habitacionais
183
Além do URBAN, outras iniciativas foram criadas para o mesmo período e financiadas pelos fundos
estruturais: a INTERREG para a promoção do desenvolvimento e cooperação transfronteiriça; a EQUAL,
contra as desigualdades de qualquer natureza relacionadas com o mercado de trabalho e para o incentivo
da integração social e profissional dos requerentes de asilo e a LEADER, para diversificar as atividades
econômicas em território agrícola
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Fundos europeus

Fundos estruturais

FESR
Fundo Europeu de
Desenvolvimento
Regional
Reduzir
desequilíbrios
entre regiões

FSE
Fundo Social
Europeu

Fundos de coesão

SFOP
Instrumento
Financeiro para
ordenação da pesca

FEOGA
Fundo europeu
agrícola para
ordenação e garantia

Melhorar a
competitividade na
indústria da pesca

Modernizar o setor
agrícola

Reduzir a
desocupação e
favorecer a
profissionalização

Contribuições para
Espanha, Grécia,
Portugal e Irlanda para
transporte e ambiente

Figura 13: Quadro dos Fundos Europeus184

Em sua primeira fase, realizada de 1994 a 1999, o URBAN I, visou projetos de
recuperação de infraestrutura, criação de postos de trabalho, combate à marginalização
social e requalificação ambiental. Na segunda etapa, o URBAN II, de 2000 a 2006, o
foco foram projetos de revitalização econômica e social e a constituição de uma rede de
cidades para a troca de experiências.
O URBAN II abarcou 70 zonas desfavorecidas em toda a União Europeia, seu
financiamento total atingiu 730 milhões de euros e envolveu 2 milhões de pessoas185.
Dentre as várias cidades italianas que foram contempladas com os recursos do Programa
URBAN, Gênova foi a única a beneficiar-se dos dois períodos: URBAN I e II186. Durante
o URBAN I, Gênova privilegiou 2 distritos industriais em declínio: Cornigliano e Sestri,
em URBAN II, a área escolhida foi o centro histórico.
Considerando a tendência atual apontada por Milton Santos de que “os lugares se
unam verticalmente”187 e de que “tudo é feito para isso, em toda parte”188, os objetivos
do URBAN poderiam caracterizar-se como verticais, já que visam equalizar as áreas
urbanas para que elas, quem sabe, adquiram maior competitividade no mercado. Se
“créditos internacionais são postos à disposição dos países e das regiões mais pobres

184

Quadro apresentado por Cristina La Fauci no “Seminário Internacional sobre Intervenções Urbanas em
Centros Históricos: casos do Brasil e da Itália em discussão”, realizado na PUC SP, de 12 a 14 de maio de
2010. Tradução livre.
185
O URBAN I envolveu 118 áreas urbanas de cidades europeias, 900 milhões de euros e atingiu três
milhões de pessoas
186
Para a realização do programa, somam-se também recursos do Estado Italiano, da Região Ligúria, do
município e de outras entidades locais privadas.
187
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. Cit, p. 258
188
Idem, ibidem.
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para permitir que as redes se estabeleçam ao serviço do grande capital”189, logo, crer-seia que, através deste programa, o centro histórico de Gênova estaria fadado a ser
instrumentalizado para o mercado, suscetível a uma atenuação de suas diferenças
morfológicas, ou a uma estandardização, e consequente banalização de sua paisagem
cultural190. Como tantos outros centros urbanos, tornar-se-ia “a mostra mais visível
dessa vocação à mesmice”191, não apenas se assemelhando arquitetonicamente, como,
também, se assemelharia “por trabalhar a um ritmo induzido similar”192. Ou seja, a
situação poderia ser percebida como uma área urbana que é declarada insuficiente para
“fornecer novos esforços úteis”193 e, reforçada por um discurso simbólico do seu
envelhecimento e da sua inutilidade (o qual corroboraria os próprios dados expostos no
início deste capítulo), tenderia a submetê-la aos imperativos da competitividade. Um
“fim” anunciado.
Mas Milton Santos também argumenta que “os lugares reproduzem o País e o
Mundo segundo uma ordem” e essa ordem unitária cria diversidade, “pois as
determinações do todo se dão de forma diferente, quantitativa e qualitativamente, para
cada lugar”194. E acrescenta, “por enquanto, o Lugar – não importa sua dimensão – é,
espontaneamente, a sede da resistência, às vezes involuntária, da sociedade civil”195.
Esta perspectiva impede que a forma de assimilação deste programa localmente seja
entendida somente a partir de suas diretrizes emanadas pela Comunidade Europeia. Se
os lugares podem se unir “horizontalmente” e a partir de seu substrato cultural construir
os sentidos deste programa à sua maneira, cabe então, uma análise que privilegie tanto
sua matiz global, vertical, utilitária, quanto seus estímulos às solidariedades, às uniões
horizontais, o que permite ressignificar este caráter global que o programa possa
inspirar. Entende-se assim que não há um programa de requalificação definido de
antemão, senão como fruto da ação social que o território pode articular.
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9 Configuração do programa europeu URBAN II no centro histórico de
Gênova

O programa foi aprovado em decisão da Comissão Europeia em novembro de
2001, com um financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FESR)
de cerca de 30 milhões de euros, para sustentar estratégias de requalificação urbana que
preveem a integração de intervenções de natureza física, socioeconômica e cultural. São
ações de melhoria da qualidade de vida com a realização de espaços para serviços
públicos, a valorização do patrimônio histórico e artístico, a melhoria da situação
econômica e a sustentação das classes sociais mais frágeis.
O programa financia intervenções em quatro eixos prioritários, com atenção
particular aos três primeiros. Para cada eixo foram traçadas medidas estratégicas, dentro
das quais serão detalhadas as ações realizadas

Eixo 1: Valorização e requalificação urbana: voltado para melhoria da qualidade de
vida por meio da realização de espaços públicos e valorização do patrimônio histórico,
artístico e arquitetônico. Contribuição de aproximadamente 11,2 milhões de euros.

Medida 1 – Requalificação e fruição dos espaços públicos

Ações realizadas:

Mercado Municipal e Piazza dello Statuto: trata-se de uma praça histórica e de um
mercado construído nos anos 1920 que sempre desempenharam uma função importante
no bairro, mas que, em função dos problemas que atingiram o entorno, ficaram
degradados. Com URBAN II as estruturas que desvalorizavam o complexo do mercado e
da praça foram retiradas e as atividades comerciais do entorno foram redirecionadas
para a via Prè e para dentro do próprio mercado, que teve sua estrutura completamente
recuperada e modernizada, bem como a praça e a escadaria que compõem o conjunto.
(Custo total: 452.608 euros / financiamento do fundo europeu: 224.901 euros)

Cidadania attiva na Piazza Ragazzi: o projeto voltou-se para a recuperação de uma
praça que estava abandonada entre Via San Lorenzo e Piazza Campetto, dotando-a de
um campo de bocha, varanda e banheiro público. A melhoria física da praça foi
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acompanhada de um percurso experimental envolvendo um grupo de cidadãos
interessado no uso e na parceria para a sua gestão.

Piazza dell’ Amor Perfetto: a pequena praça, próxima à área de Banchi, foi recuperada e
recebeu um serviço de alimentação no âmbito do programa de sustentação de pequenas
empresas. A melhoria envolveu outros fundos relacionados à recuperação da área de
Vigne, enquanto o URBAN II financiou a instalação de mobiliário para favorecer a
agregação, particularmente voltado para idosos do bairro. (Custo total: 81.302 euros /
financiamento do fundo europeu: 40.339 euros)

Passagem subterrânea Garibaldi: recuperação funcional e estética do túnel para
pedestres que conecta Piazza della Meridiana à estação para embarque nos elevadores
para a esplanada Castelletto, um bairro residencial com um importante ponto
panorâmico, com vista para o centro histórico. As obras contribuem para o acesso dos
pedestres à área, recuperando além da pavimentação, também a iluminação e a pintura
das paredes e dos arcos do teto. Esta intervenção, apesar do investimento econômico
reduzido, está ligada aos trabalhos de recuperação do eixo Garibaldi-Cairoli,
requalificados e pedestrianizados por ocasião do evento Gênova Capital da Cultura em
2004, e visa melhorar o percurso entre as áreas de colina e o centro histórico.

Piazza Scuole Pie: intervenção de manutenção de uma praça que está associada aos
trabalhos de recuperação de edifícios monumentais Cicala e Raggio, inseridos no
sistema dei Rolli.

Piazza della Maddalena: o projeto integra as obras de recuperação do entorno da Igreja
da Maddalena e incluiu instalação de cancela para redirecionar o fluxo de veículos e
proteger as pequenas praças contíguas de San Giovanni Battista e San Gerolamo e a
remoção de mobiliário urbano ocioso. (Custo total: 10.658 euros / financiamento do
fundo europeu: 5.296 euros)
Salita196 dell’Oro e Vico del Campo: obras que se inserem no conjunto da recuperação
dos espaços públicos, com a recuperação de antigas pavimentações mantendo as

196

Subida
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características históricas em relação aos materiais e às técnicas tradicionais. Os
trabalhos comportaram a demolição da pavimentação existente em asfalto e a colocação
de nova pavimentação em blocos de tijolos típicos, com a respectiva recuperação das
instalações subterrâneas. (Custo total: 124.863 euros / financiamento do fundo europeu:
62.044 euros)

Piazza della Nunziata: a recuperação desta zona deve-se ao evento Gênova Capital
Europeia da Cultura de 2004, também integrada ao eixo Baldi-Cairoli-Garibaldi. A área
estabelece a ligação entre a estação Principe e Via Garibaldi, ou seja, um percurso
muito importante para o fluxo turístico, além das fachadas dos edifícios monumentais,
alguns participantes do Sistema dei Rolli e a igreja Nunziata dal Vastato. As obras
visaram o estreitamento do leito carroçável e a ampliação das áreas para pedestres como
o alargamento das calçadas, favorecendo o trânsito a pé pela área. (Custo total: 219 mil
euros / financiamento do fundo europeu: 108.820 euros)

Pozzo di Giano: restauro da fonte e do templo denominados Pozzo de Giano, obra é da
metade do século XVII, nas proximidades do complexo museológico de Santo Agostino,
na Piazza Sarzano. (Custo total: 16.448 euros / financiamento do fundo europeu: 8.173
euros)

Medida 2 – Restauro e requalificação de edifícios históricos degradados para uso
público

Ação realizada:

Museu do Mar e da Navegação: O edifício denominado “Quartiere Galata” é o mais
antigo das docas e sua recuperação é tida como estratégica na requalificação da área das
docas. O projeto é do arquiteto Guillermo Vàzquez Consuegra e incluiu obras de
restauro do edifício, associadas à implantação do Museu do Mar e da Navegação. Uma
estrutura em concreto defronte ao museu foi demolida, dando lugar a uma fachada de
vidro e alumínio, permitindo a inserção de serviços para o museu. O novo complexo
ocupa cerca de 10 mil metros quadrados, com 17 salas que abrigam um acervo
relacionado ao tema da navegação. O museu acompanha a evolução do porto e da
cidade a partir da Idade Média, relacionando o mar à história genovesa e se insere no
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complexo de atividades recreativas do porto antigo, como o Bigo e o Aquário197. (Custo
total: 13.336.109 euros / financiamento do fundo europeu: 5.570.036 euros /
financiamento da Compagnia di San Paolo: 2.840.513 euros)

Eixo 2: revitalização sócio-econômica e cultural: voltado para a melhoria da situação
econômica, das condições de moradia e da segurança dos espaços públicos, junto à
sustentação de faixas sociais mais frágeis. As ações definidas para a cidade neste eixo
incluem um plano de segurança para o centro histórico; a realização de serviços para
jovens, idosos e imigrantes e a criação de postos de trabalho através de subsídios a
empresas que operam e que querem instalar-se no centro histórico. Contribuição de
cerca de 11,3 milhões de euros.

Medida 1 – Segurança no centro histórico

Ações realizadas:

Fechamento com portões dos becos e áreas públicas inutilizadas: foram identificadas
áreas subutilizadas, como becos e vielas, a serem fechadas com portões e com sua
gestão confiada a entes públicos ou privados, em condição de assegurar sua utilização e
limpeza. Estas ações são entendidas como auxiliares na garantia da segurança, mas são
complementadas por um conjunto de outras atividades que visam garantir a fruição mais
ampla destas áreas. As obras consistiram na instalação de portões198 em becos
apontados pela polícia ou por residentes, e é entendida como uma situação
absolutamente específica de áreas onde a pouca frequência favorece a micro
criminalidade. Trata-se de situações específicas, onde em alguns casos é possível a
passagem durante o dia, com seu fechamento durante à noite, sem com isso alterar a
freqüência dos percursos histórico do centro. (Custo total: 80.565 euros / financiamento
do fundo europeu: 39.853 euros)

197

Um bilhete único dá direito à visitação do Aquário, Museu do Mar e da Navegação e ao Bigo, este
último um conjunto de hastes que evocam um guindaste portuário que ergue uma cabine panorâmica de
onde se tem uma visão de todo o centro histórico.
198
De acordo com os indicadores de resultados do programa, ao seu final, apenas 5 becos foram fechados
como iniciativa URBAN II.
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Campanha para diagnosticar as condições de degrado físico dos edifícios: a
intervenção dá continuidade a um mapeamento das edificações do centro histórico e
permitiu que, após uma série de visitas técnicas, fosse feita uma descrição do estado,
das condições e dos aspectos mais significativos das edificações da área. Foram
submetidos a estudos pormenorizados 23 quarteirões do Gueto e na zona de Prè,
perfazendo 526 alojamentos e 166 imóveis térreos. Foram realizadas intervenções
pontuais para sanar situações de gravidade imediata. O resultado das ações foi
apresentado aos proprietários e administradores dos edifícios identificados em encontros
específicos e divulgados publicamente em dois seminários na Commenda di San
Giovanni di Prè. Nestes encontros foram discutidos aspectos ligados à prevenção do
degrado edilício e divulgado um tipo de manual de monitoria para não comprometer o
sistema estrutural dos edifícios. (Custo total: 194.426 euros / financiamento do fundo
europeu: 96.202 euros)

Sistemas de vigilância e controle a distância: fornecimento e instalação de um sistema
de vigilância com câmeras fixas, controladas à distância, para proteger alguns setores
críticos do centro histórico, identificados pela prefeitura e pela polícia. As áreas
identificadas: Piazza delle Erbe-San Donato, Salita Famagosta-Salita Santa Brígida,
Vico San Raffaele, Piazza SS. Cosma e Damiano, Piazza della Meridiana, piazza
Lavagna, Salita San Francesco, Vico Croce Bianca199. O sistema inclui também o
fornecimento de um monitor instalado na central operacional da polícia para a
visualização em tempo real das imagens provenientes de todo o sistema de vigilância.
(Custo total: 257.188,45 euros / financiamento do fundo europeu: 127.256,83 euros)

Monitoria e defesa civil: no âmbito da área mais degradada do centro histórico, o Gueto,
foram conduzidas ações para monitorar a condição de alguns edifícios. Tendo em conta
a complexidade e a interação das diversas problemáticas ligadas ao tema da segurança
no local (degrado físico, socioeconômico e dos espaços públicos, criminalidade,
desagregação social), entendeu-se como oportuno dar início à recuperação do bairro por
meio da criação de um local de referência para a atividade de defesa civil, identificando
199

Em entrevista concedida por um funcionário da polícia em novembro de 2010, atualmente são 92
câmeras na cidade, sendo 45 no centro histórico, coordenadas pela central operacional da polícia da
província de Gênova. Além destas, ainda existem aquelas administradas pela polícia municipal, por
outros entes públicos e por aqueles proprietários privados que também podem fazer uso de câmeras
particulares.
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e monitorando aspectos relativos à condição física dos imóveis. A intervenção foi
coordenada pela Agência Regional para a Recuperação Edilícia (ARRED) no conjunto
das ações previstas pelo Contratto di Quartiere II (do Gueto). (Custo total: 24 mil euros
/ financiamento do fundo europeu: 11.875 euros)

Banheiros públicos: instalação de banheiros públicos na Piazza Caricamento e na Via
Turati, minimizando um dos fatores de depreciação do centro que era o uso de becos
como banheiro a céu aberto.

Medida 2 – Agregação social

Ações realizadas:

Occuparsi: o projeto parte da experiência da Associação San Marcellino em dar
assistência às pessoas sem teto e vítimas de exclusão social e promover sua inserção no
mercado de trabalho. O projeto “Occuparsi”, mantido pelo programa URBAN II durante
o primeiro ano, envolveu 24 pessoas e articulou-se em duas fases, uma de simulação e
outra submetendo os participantes a uma situação real de trabalho por meio de estágios.
As pessoas envolvidas foram inseridas em atividades profissionais dentro e fora da
Associação por meio de um sistema de Bolsa Trabalho200 e parte delas posteriormente
foi inserida em atividades profissionais formais. (Custo total: 113.620 euros /
financiamento do fundo europeu: 56.617 euros)

Centro socio educativo Prè – Monachette: reestruturação de um imóvel complementar
ao programa experimental de edilícia subvencionada na zona de Prè, para a instalação
de um centro socioeducativo e recreativo. A criação do centro faz parte dos esforços
para a recuperação social, reforçando e rendendo duradouros os efeitos positivos da
200

Em função da Associazione Famiglie, Lotta Emarginazione Tossicodipendenza (AFET) também
trabalhar com este sistema, a representante da entidade Antonella explicou sua criação em entrevistada: “a
bolsa trabalho foi um experimento nascido nos anos 1980 com pessoas deficientes. Um grupo que
operava com deficientes mentais inventou esta ideia de fazer uma empresa assumir a pessoa em caráter de
estágio, ficando isento de qualquer encargo. Então, preferia-se pagar pelo trabalho da pessoa em lugar de
dar-lhe um subsídio. Talvez tivessem um salário menor, mas o fato é que nasceu em Gênova essa ideia da
bolsa trabalho que depois foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho. E nós fizemos projetos deste tipo
com dependentes químicos, com detentos, com doentes mentais, com mulheres vítimas de maus tratos,
enfim, a esta altura a instituição da bolsa trabalho se alargou. Mas nós fomos os primeiros a aplicá-la com
dependentes químicos, depois, inclusive, a prefeitura veio atrás de nós, depois tantas outras
organizações...” (Trecho de entrevista realizada em 2010 com Mirian Cancellara).
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recuperação edilícia, incentivando a agregação social e melhorando a qualidade dos
serviços do bairro, focando na superação das problemáticas derivadas da presença de
categorias sociais vulneráveis e atenuando os fenômenos de marginalização. A gestão
do centro fica a cargo da Associação Tutti Insieme e o público beneficiário das
atividades oferecidas são os grupos vulneráveis que gravitam no bairro. (Custo total:
476.562 euros / financiamento do fundo europeu: 237.432 euros)

Circolo Vega: trata-se de uma associação de voluntários, que já opera no centro
histórico de Gênova por meio de atividades de agregação e suporte a crianças e jovens
da comunidade local. O Circolo Vega foi fundado em 1989 e realiza uma série de
eventos de animação do território em colaboração com o Ministério da Justiça para a
recuperação de jovens infratores. Em 2004, a prefeitura adquiriu o imóvel do antigo
refeitório do Monastero di Santa Brigida, onde será sediado o Circolo Vega, garantindo
a continuidade destas atividades no centro histórico e abrindo a sede a toda a
comunidade. (Custo total: 587.432 euros / financiamento do fundo europeu: 292.717
euros)

Extracompetenze: o projeto é fruto da constatação de que a maior parte dos cidadãos
extracomunitários não se encontra em condição de utilizar, na Itália, os conhecimentos
que possuem. O objetivo deste projeto foi, portanto, tornar possível a estas pessoas usar
seus títulos de estudo e sua experiência profissional adquirida no exterior, como cidadão
estrangeiro. O instrumento utilizado foi um “portfólio de competências” que reconstroi,
reavalia e analisa as competências advindas de títulos de estudo, capacidades específicas
ou habilidades anteriores. O projeto foi desenvolvido entre 2002 e 2005 e resultou em
461 imigrantes participantes de ações de formação / qualificação; 114 declarações de
valor dos títulos de estudo; 138 formações, das quais 46 no próprio mercado de
trabalho, por meio de bolsa trabalho, e 92 em processos de formação; 174 portfólios de
competências; 40 novas situações profissionais. O projeto configurou-se como um
recurso inovador no que se refere à metodologia introduzida e ao sistema estruturado,
reconhecido como boa prática pelo Instituto para o Desenvolvimento da Formação dos
Trabalhadores (ISFOL), do Ministero del Welfare. (Custo total: 494.619,83 euros /
financiamento do fundo europeu: 246.469 euros)
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Non lavorare stanca: com o URBAN II foi possível iniciar a fase inicial de um projeto já
desenvolvido pela Associação Massoero 2000 Onlus referente a um laboratório de
inclusão social voltado a pessoas sem teto por meio da ativação de bolsas trabalho de
duração anual, em colaboração com o IAL Ligúria (Centro de Formação para inserção
de população em situação de vulnerabilidade, um ente da Confederação Nacional dos
Sindicatos). (Custo total: 51.645 euros / financiamento do fundo europeu: 25.735 euros)

Alojamento protegido para pessoas idosas: projeto realizado em colaboração com a
prefeitura e a associação de voluntários “Shalom”. Os recursos URBAN II foram
utilizados para reestruturar um alojamento temporário de capacidade reduzida para
pessoas idosas em um imóvel de propriedade da Paróquia de San Siro. O alojamento
tem capacidade de alojar cinco pessoas em condições de autossuficiência total ou
parcial e visa enfrentar o quadro de solidão e abandono de idosos do centro histórico
estimulando sua socialização. A gestão do alojamento é feita pela Shalon, que recebe
recursos para dar assistência domiciliar aos idosos e contribui para o trabalho dos
assistentes sociais que operam no centro histórico.
Esta mesma associação é responsável por um alojamento protegido para crianças de 0
a 18 meses, um projeto desenvolvido em parceria com a prefeitura que também contou
com os recursos URBAN II. Foi reestruturado um imóvel da Paróquia de San Siro para
este projeto assistencial e educativo que visa ajudar jovens mães, sem condições de
pagar por este serviço, a ingressar no mercado de trabalho. Atende crianças entre 0 e 18
meses, em sua maioria filhos de imigrantes. (Custo total: 53.722 euros / financiamento
do fundo europeu: 26.767 euros)

Il telaio: trata-se de uma iniciativa comercial sem fins lucrativos baseada na realização
de um centro de triagem, conserto e estocagem de roupas usadas e dois pontos de venda
(Vico San Matteo e Salita del Prione) e emprega pessoas em situação de
vulnerabilidade.

Drop-out scolastico: o projeto contribui para o enfrentamento do problema de evasão
escolar de menores estrangeiros no centro histórico. A iniciativa permitiu monitorar a
evasão escolar visando ações de prevenção contra situações de exploração e
envolvimento com a criminalidade. Foram envolvidas várias instituições que atuam com
menores e criado um serviço de acolhimento para famílias estrangeiras para esclarecê102

las sobre o valor da formação para sua colocação no mercado de trabalho. O público
envolvido foram jovens estrangeiros, residentes no centro histórico, de recente
imigração, sem a possibilidade de comprovação dos anos precedentes de estudo, com
dificuldades de aprendizado escolar e risco de dispersão na passagem da escola média
para o segundo grau. (Custo total: 50 mil euros / financiamento do fundo europeu:
24.915 euros)

On the road again: projeto experimental de uma unidade móvel que a cada duas
semanas acompanha a população de rua durante a noite. A Associação Massoero 2000,
que faz a gestão do projeto, ofereceu um mapeamento dos locais de concentração dos
moradores de rua, as quais percorrem, doando cobertores, café e oferecendo uma lista
de endereços onde é possível receber serviços de assistência social. Os agentes são
egressos das ruas e sócios da Massoero e tem o acompanhamento de um psicólogo.
Esta mesma associação assiste a um grupo de idosos sem teto em condições de viverem
fora do Asilo Notturno Massoero, em um alojamento em Vico dell’Oro que também
recebeu fundos para sua reestruturação. (Custo total: 30 mil euros / financiamento do
fundo europeu: 14.948 euros)

Voz del Condor: em colaboração com o Consorzio Sociale Agorà foi criado um centro
socioeducativo para imigrantes e seus familiares. Os recursos serviram apenas para
adequar um imóvel para o desenvolvimento de atividades socioeducativas, entre as
quais, a criação de um jornal com literatura e informações sobre as oportunidades e
eventos no centro histórico, elaborado e distribuído com o auxílio de um mediador
cultural. (Custo total: 8 mil euros / financiamento do fundo europeu: 3.986 euros)

Colaboração para a recuperação da Piazza del Campo: o projeto consistiu na
recuperação de quatro unidades habitacionais localizadas na Piazza del Campo sob
gestão da Associação San Marcelino, voltada para o acolhimento e suporte residencial
para pessoas sem teto ou em situação de vulnerabilidade e por ações de inclusão social.
O projeto dá suporte a ampliação dos locais para assistência social já existentes: o
alojamento L’Archivolto, com disponibilidade de dez leitos; o Centro de Acolhimento
Diurno La Svolta, um ponto de encontro para a população sem teto e sete alojamentos
individuais para pessoas em fase avançada de recuperação da condição de
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vulnerabilidade e em condições de viver autonomamente, mas ainda em contato com os
operadores da San Marcellino.

Reforma dos alojamentos coletivos em Vico Teatro Nazionale: reforma de dois
alojamentos que servem para acolher pessoas com graves dificuldades habitacionais
com a finalidade de evitar seu encaminhamento para albergues ou institutos sociais que,
além de onerarem o serviço público, tornam mais difícil a reinserção dessas pessoas no
mercado de trabalho. (Custo total: 55 mil euros / financiamento do fundo europeu:
27.406 euros)

Integração social de crianças imigrantes: o projeto foi apresentado pela Unidade
Organizacional Cittadini Senza Territorio e pela Cooperativa Interculturando (um
grupo multiétnico de profissionais da área da psicologia, educadores, assistentes sociais
e mediadores culturais) e visa à formação de voluntários sociais para atender jovens
imigrantes. O projeto realiza encontros para capacitação de voluntários italianos e
estrangeiros para o atendimento da demanda trabalhos voluntários de caráter
intercultural no centro histórico, esclarecimentos sobre o tema da tutela de menores e de
questões ligadas ao afastamento provisório das famílias de origem e supervisão de
projetos de voluntariado em âmbito intercultural. (Custo total: 15 mil euros /
financiamento do fundo europeu: 7.474 euros)

Sustentar relações para melhorar o convívio: o objetivo do projeto foi a integração do
público adulto em grave situação de vulnerabilidade por meio de um sistema articulado
de intervenções para enfrentar as necessidades básicas de acolhimento residencial
noturno e diurno, reinserção ocupacional e formação de operadores para o setor. Para
tanto, baseou-se em um sistema de ações desenvolvidas pela Associação San
Marcelino: apoio através da distribuição de auxílios alimentares; aumento dos serviços
de acolhimento diurno oferecidos pela associação; inserção ocupacional no mercado de
trabalho mediante ativação de estágios em caráter de bolsas trabalho, com finalidade de
admissão; reforço do programa “Alloggi”, que ajuda pessoas sem teto a criarem
condições de viverem autonomamente em alojamentos individuais fornecidos em
combinação com serviços de acompanhamento social; reforço da capacidade
profissional dos operadores da associação, por meio de cursos de formação, abertos
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também a participantes externos. (Custo total: 266 mil euros / financiamento do fundo
europeu: 132.547 euros)

Inclusão social de detentos e ex-detentos: trata-se de ações de apoio a pessoas
provenientes de situação de detenção sob gestão da Veneranda Compagnia di
Misericordia e da Associação Il Meridiano. Os recursos serviram para melhorar os
laboratórios (laboratório-escola de corte e costura, lavanderia e passadeira para
mulheres e marcenaria e restauro de móveis para homens) e as estruturas de
acolhimento como dormitórios que funcionam no centro histórico. (Custo total: 142 mil
euros / financiamento do fundo europeu: 70.758 euros)

Agenzia Giovani Adulti: um conjunto de cooperativas e associações de voluntários que
oferece serviços de consultoria, apoio e orientação a jovens e adultos entre 18 e 30 anos.
Oferece serviços de orientação profissional, auxílio para reinserção no mercado de
trabalho ou para solucionar problemas de moradia. A Agência também administra
alojamentos e acompanha os usuários dos serviços na busca de soluções habitacionais
autônomas e tem um papel predominantemente de mediadora entre as necessidades das
pessoas e os recursos disponíveis no território. (Custo total: 280 mil euros /
financiamento do fundo europeu: 139.523 euros)

Ambulatório Polivalente e Drop-in Center: o projeto se localiza no bairro do Gueto e
age em sinergia com o Contratto di Quartiere II. Os fundos do Programa URBAN II
permitiram a compra do imóvel localizado no andar térreo de um edifício entre o Vico
San Filippo e Vico Croce Bianca onde estão sendo instalados um serviço ambulatorial e
um drop-in. O ambulatório oferecerá serviços de medicina geral e algumas
especialidades médicas voltadas às faixas mais frágeis, que vivem ou circulam no Gueto
e que têm dificuldades em encontrar atendimento de determinadas especialidades
médicas. No que tange às atividades de enfermagem, será possível agendar
atendimentos em domicílio, particularmente aos idosos residentes no bairro, e também
estão previstos programas de educação sanitária, além da presença de profissionais com
formação na área de psicologia para atuar dando sustentação às várias pessoas
provenientes de outros contextos culturais e nos trabalhos de prevenção para grupos de
risco. Para a eficácia das funções do ambulatório está prevista a figura de um mediador
cultural que facilite as relações entre as diversas etnias presentes no bairro e os serviços.
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O Drop-in Center é um tipo de estrutura extremamente acessível e sem grandes
exigências para acolhimento de dependentes químicos, sendo parte integrante de uma
política de redução de danos. As ações no drop-in podem variar desde a distribuição de
preservativos e seringas descartáveis, especificamente para dependentes de drogas
injetáveis, até a disponibilização de chuveiros e áreas de convivência, atividades de
inclusão social e encaminhamento profissional.201 (Custo total: 396.780 euros /
financiamento do fundo europeu: 149.267 euros)

Medidas 3 e 4 – Valorização e incentivo às atividades econômicas e serviços às
empresas

Ações realizadas:

Incubadora de Empresas do Centro Histórico: estimula e dá apoio à criação de novas
unidades produtivas em áreas tradicionalmente ocupadas por artesãos e comerciantes no
centro histórico. É administrada em colaboração com associações sem fins lucrativos e
departamentos públicos municipais, que auxiliam a Incubadora a identificar imóveis
para instalação de empresas, elaborar e publicar editais e a publicizar os
empreendimentos e as oportunidades oferecidas pela Incubadora para possíveis
empreendedores. Entre as áreas mais favorecidas pelas ações da incubadora, está a zona
de Prè, onde foram abertos 19 novos empreendimentos, sendo 11 comerciais, cinco
artesanais, dois bares e um serviço.
A prefeitura abriu editais para conceder financiamentos sem juros para a abertura e
reforma de empreendimentos comerciais no centro histórico, atendendo 32 empresas202
e para oferecer auxílio locação a empresas incubadas, atendendo 38 empresas nas zonas
da Maddalena e Giustiniani.

Piazza Trugoli di Santa Brigida: trata-se de uma intervenção de recuperação que incluiu
edifícios residenciais e comerciais e os velhos tanques construídos no início do século
201

Nos últimos anos, algumas estruturas deste tipo começaram a acolher pessoas que não têm problemas
de dependência química, mas que se encontram em condições precárias como falta de moradia fixa,
imigrantes clandestinos, refugiados. Enquanto este drop-in não inicia suas atividades com dependentes
químicos (por motivos que serão discutidos nos próximos capítulos), a estrutura tem sido utilizada para o
atendimento a imigrantes residentes no bairro.
202
Detalhes sobre a Incubadora e as empresas que receberam seu apoio podem ser consultados em
<http://www.incubatorecentrostorico.it>
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XVI onde as mulheres lavavam roupa. Foi aberto o acesso à praça ligando a Via Balbi à
zona de Prè e, nos imóveis comerciais da prefeitura recuperados, instalou-se uma série
de estabelecimentos comerciais que formaram um consórcio de nove pequenas
empresas denominado “Vivere Santa Brigida”, o qual promove eventos culturais como
concertos, peças de teatro e mostras na praça para estimular a freqüência na região.

Medida 5 – Museu do Mar e da Navegação

Ação realizada:

Esta medida foi dividida em duas etapas: os já descritos trabalhos de recuperação do
edifício e a dotação do espaço com o acervo museológico203.

Medida 6 – Estruturas para formação

Ação realizada:

Recuperação do Pallazzo Belimbau para a instalação de um centro universitário: tratase do restauro e da adaptação de áreas internas de uma construção do século XVIII, o
Palazzo Belimbau, na Piazza della Nunziata, para a instalação de um centro de
formação, ampliando a oferta de ensino de pós-graduação e reforçando o papel do
centro histórico como pólo universitário. (Custo total: 2.324.055 euros / financiamento
do fundo europeu: 418.879 euros / financiamento da Università degli Studi di Genova:
1.549.371 euros)

Eixo 3: ambiente e mobilidade: investe no transporte alternativo, na melhor conexão
entre os bairros e na melhor gestão dos resíduos. Entre as obras com este objetivo está a
experimentação de pontos equipados para a coleta seletiva de lixo sólido urbano, a
reativação de transportes alternativos, pavimentação com calçamento tradicional e
tratamento das instalações subterrâneas de alguns percursos históricos.

203

Em função desta ação associar-se a duas medidas simultaneamente, no mapa a seguir, as Medidas “2”
e “5” aparecem espacializadas no mesmo local, pois dizem respeito à mesma estrutura.
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Medida 1 – Coleta seletiva

Ação realizada:

Intervenções para dotar o centro de espaços para coleta seletiva de lixo: construção e
adequação de 18 espaços para coleta, além de três instalações alternativas que visaram
“esconder ou mascarar” as caçambas para recolhimento de lixo em algumas praças e
becos do centro histórico. (Custo total: 609.419 euros / financiamento do fundo
europeu: 301.550 euros)

Medida 2 – Mobilidade sustentável: transporte público

Ação realizada:

Trata-se da construção de um acesso mecanizado ao elevador Castello d’AlbertisMontegaleto, que praticamente liga o centro histórico aos bairros situados nas quotas
superiores. Construído nos anos 1920, em função das péssimas condições, sobretudo da
galeria que da rua Balbi dava acesso ao elevador, vinha desencorajando os usuários. A
intervenção dotou esta galeria de um trecho mecanizado que leva o usuário diretamente
da Rua Balbi até a estação superior, sendo um trecho horizontal e um vertical unificado.
(Custo total: 2.995.451 euros / financiamento do fundo europeu: 384.008 euros,
financiamento da empresa que explora o transporte público na cidade Azienda Mobilità
e Trasporti S.p.A.: 723.040 euros)

Medida 3 – Mobilidade sustentável: melhoria dos percursos para pedestres

Ações realizadas:

Pavimentação da área de Giustiniani: reestruturação das canalizações de esgoto e
outras instalações subterrâneas e a reconstrução do pavimento tradicional. (Custo total:
1.445.566 euros / financiamento do fundo europeu: 165.539 euros / financiamento
Região Ligúria: 1.132.168 euros)
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Estruturação da interligação Estação Príncipe - Piazza Fanti d’Italia: intervenção de
requalificação de um espaço público na região de maior intercâmbio de transporte
urbano e extraurbano da cidade, com criação de uma grande área para circulação de
pedestres, associada às obras para Gênova Capital Cultural, em 2004, e com apoio do
Ministério da Infraestrutura. (Custo total: 8.217 euros / financiamento fundo europeu:
916 euros)

Recuperação da Piazza Matteoti: pedestrianização e pavimentação da Piazza Matteoti,
um grande espaço livre, em geral palco de manifestações.

Requalificação do Stradone di Santo Agostino e Piazza Negri: trata-se da recuperação
das instalações subterrâneas, da ampliação da área para pedestres e da reconstrução de
uma via bastante larga na zona mais antiga da cidade, a colina de Castello. A obra está
associada à recém instalada estação Sarzano do metrô e concentra grande parte da vida
noturna e dos serviços, em função da localização, nesta região, da Faculdade de
Arquitetura de Gênova. (Custo total: 792.707 euros / financiamento do fundo europeu:
180.658 euros)

Instalação de cancelas móveis: a intervenção insere-se no conjunto de obras que
procuram privilegiar o pedestre em lugar do trânsito de veículos motorizados. Trata-se
da instalação de uma cancela que controla o tráfego na Via del Molo, na vizinhança do
centro histórico. (Custo total: 45 mil euros / financiamento do fundo europeu: 6.204
euros)

Eixo 4: assistência técnica, informação e divulgação: ações relacionadas à difusão das
problemáticas identificadas e dos resultados obtidos com o Programa. Contribuição de
aproximadamente 1,4 milhão de euros.

Medida 1 – assistência técnica local e central

Ação realizada:

Os Ministérios da Infraestrutura e dos Transportes desenvolveram uma atividade de
apoio à prefeitura de Gênova, promovendo a troca e a difusão dos resultados do
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Programa URBAN II. Em nível local, foi organizado um esquema em rede, por meio da
constituição de um grupo de coordenação com função de monitoria financeira e contábil
e de interface com o Comitê de Vigilância e outros entes externos, para assegurar a
eficácia e a regularidade do programa.

Medida 2 - Comunicação, publicidade e informação

As ações de comunicação, publicidade e informação focaram a difusão das experiências
e dos resultados atingidos pelo Programa URBAN II e a participação dos cidadãos no
processo de desenvolvimento do centro histórico. Esta medida foi estruturada em
diversos eventos e envolveu parceiros específicos para cada caso, em particular, o
Conselho da Circunscrição do Centro Histórico Est, que assumiu o encargo de consultar
representantes dos setores econômicos e sociais, a fim de construir uma relação de
confiança entre a administração municipal e a sociedade civil. Entre as atividades
desenvolvidas por este Conselho, destaca-se o concurso promovido para escolas
elementares e médias, localizadas no centro histórico, de criação de um logotipo para o
programa, difundindo seus objetivos nas instituições de ensino.

A localização das ações do programa, de acordo com cada um dos três eixos
prioritários, pode ser visualizada na Figura 14.
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Eixo 1
Medida 1 – requalificação e revitalização dos espaços públicos
Medida 2 – restauro e requalificação dos edifícios histórico
Eixo 2
Medida 1 – segurança no centro histórico
Medida 2 – agregação social
Medida 3 – ajuda ao empreendedorismo
Medida 4 – serviços às empresas
Medida 5 – estruturas públicas turístico-culturais
Medida 6 – estruturas para formação
Eixo 3
Medida 1 – coleta seletiva
Medida 2 – mobilidade sustentável: transporte público
Medida 3 – mobilidade sustentável: melhoria da fruição para pedestres
Figura 14: Mapa de localização das ações do programa URBAN II. Imagem cedida pela prefeitura
de Gênova em 2007
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Uma das características mais inovadoras do URBAN II, em relação a outras
políticas e instrumentos existentes em vários níveis para requalificação urbana, reside
no fato de ser um programa integrado e que busca superar a perspectiva setorial
tradicionalmente praticada nos vários instrumentos das administrações locais.
Considera-se um todo multidimensional, onde tem lugar o desenvolvimento econômico,
a atenção às problemáticas sociais, a preocupação com a mobilidade sustentável e as
temáticas culturais.
O programa agrega às intervenções físicas, também aquelas de revitalização
econômica e social voltadas à melhoria da fruição e das condições de vida na cidade
que, além de corresponderem diretamente a um objetivo perseguido, visam igualmente
benefícios e sinergias indiretos no conjunto das ações. A estratégia proposta tem como
objetivos impactos imediatos, mas pretende, sobretudo, produzir efeitos de continuidade
e manutenção no tempo. Esta estratégia se fundamenta sobre uma reconquista
progressiva do centro, operando por porções do território, em uma escala reduzida, no
nível do bairro ou de um quarteirão.
Sua integração também diz respeito à forma de atuação, já que diversas
autoridades contribuem para a definição da programação e para sua execução:
Comunidade Europeia, Estado Italiano, Região, Município. Além disso, pelo fato de
definir escalas reduzidas de intervenção, persegue-se o elemento participativo, seja na
relação com as organizações da sociedade civil (conselho da circunscrição, associações,
comitês etc.), seja na relação com os cidadãos individualmente.

2.2.1.2.

Contratto di Quartiere del Ghetto

O Gueto se caracteriza por um tecido edilício muito denso, acessível por meio de
estreitíssimos percursos, quase como um labirinto, e com edificações de pequena
dimensão, com habitações populares controladas inicialmente pela igreja. Durante os
séculos XIV e XV ocorre uma ampliação do perímetro murado do século XII, que inclui
novas áreas, entre as quais, o Gueto. Entretanto, a vida segue dentro do antigo muro e
estas “novas áreas” conservarão uma conotação marginal, com valor imobiliário baixo e
presença de pessoas pobres, sendo também o primeiro gueto judeu, que dá o nome ao
bairro. Entre os séculos XV e XVI ocorre um vasto processo de renovação
arquitetônica, mas, enquanto os eixos principais do centro histórico se transformam, no
interior dos bairros, como no Gueto, o tecido urbano permanece inalterado, sofrendo,
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porém, elevação dos edifícios. A escassez de renovação e manutenção, somadas ao
fenômeno de elevação das construções, dão lugar a uma área densa e estratificada, com
problemas de iluminação e umidade, intensamente habitada por classes sociais de baixa
renda em péssimas condições de moradia. Ainda hoje, não obstante tenham sido
empenhados muitos recursos e já realizada uma série de intervenções nas proximidades,
Prè e Gueto ressentem-se de melhorias.
Segundo dados da prefeitura de Gênova, em 2000, a população do Gueto era de
1.163 habitantes com faixa etária entre 35 e 49 anos, enquanto a média da cidade
correspondia a 58 anos. A média de residentes estrangeiros (considerando apenas
aqueles em situação regular) alcançava 41,26%, enquanto na cidade esta média era de
26,6% e a renda média anual estimada desta população atingia 7 mil euros, quando a
média na província chegava aos 14 mil. O percentual de pessoas assistidas por algum
tipo de serviço social na cidade era de 32,55 a cada mil pessoas, enquanto no Gueto esta
taxa alcançava 238,97; entre os residentes regulares, o percentual de desocupação era de
14,96%, enquanto na cidade correspondia a 5,83%. Ou seja, todos os indicadores
demonstram que se trata de um bairro com situações precárias, tanto em termos
materiais quanto sociais, quando comparado às médias da cidade.
Sendo o Contrato di Quartiere um tipo de programa que prevê um articulado
conjunto de intervenções para a requalificação, como a recuperação de habitações e a
realização de serviços públicos e atividades voltadas à inclusão social, pareceu
adequado à prefeitura, utilizá-lo no Gueto. Na elaboração dos projetos, envolvem-se
vários sujeitos públicos e privados, com atenção especial à participação dos residentes e
ao coenvolvimento de recursos privados com a finalidade de tornar as ações de
requalificação mais incisivas.
O programa é financiado pelo Ministério da Infraestrutura (65%) e pela Região
(35%). As propostas de intervenção apresentadas pela prefeitura de Gênova foram
baseadas em um edital público divulgado pela Região Ligúria em 23 de setembro de
2003, que fixou as modalidades de participação das prefeituras, e exigiu a apresentação
de um complexo e articulado esquema relativo às problemáticas urbanísticas, sociais e
econômicas das áreas que concorriam ao financiamento.
A prefeitura de Gênova apresentou diversas propostas localizadas em áreas
particularmente degradadas da cidade e o Decreto do Ministério da Infraestrutura, de 21
de dezembro de 2004 aprovou uma seleção de propostas consideradas admissíveis e
financiáveis e que passaram a ser denominadas Contratto di Quartiere dos bairros de
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Molassana, Voltri e Gueto. Em dezembro de 2005, o Ministério e a Região Ligúria
assinaram um acordo para a definição das modalidades de intervenção e, em março de
2007, um protocolo de intenções corroborou os financiamentos empenhados e as
modalidades de realização dos Contratti di Quartiere.
Esses programas contemplam projetos de recuperação urbana, promovidos pela
prefeitura em bairros marcados pelo degrado das construções e do ambiente urbano,
pela carência de serviços e por um contexto de escassa coesão social e problemas
habitacionais. No que tange à dimensão arquitetônica e urbanística, os Contratti devem
renovar o caráter edilício, privilegiar a economia de energia, aumentar os serviços do
bairro e melhorar a qualidade das moradias locais. O instrumento estimula as
intervenções subvencionadas em habitações e obras de urbanização e a busca de outros
financiamentos públicos e privados para ações de caráter social. Sua novidade está na
tentativa de envolver diretamente os habitantes no bairro na elaboração dos projetos.
O perímetro do bairro selecionado para o Contratto di Quartiere do Gueto é
evidenciado na Figura 15.
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GHETTO

Figura 15: Perímetro do Gueto. Imagem cedida pela prefeitura de Gênova, em 2007.

9 Construção do diagnóstico e concepção dos projetos para o Contratto di
Quartiere del Ghetto

Tratando-se de uma área onde nem sempre os dados estatísticos conferem
exatamente com a realidade, a equipe responsável pelo programa desenvolveu um
percurso participativo para colher informações e identificar possíveis parceiros,
traçando assim um diagnóstico mais condizente com a situação real do bairro, bem
como identificando situações que indicassem possíveis focos de ação dos projetos a
serem desenhados no interior do Contratto.
Por meio de reuniões feitas com representantes de associações atuantes no bairro,
moradores e representantes de etnias que habitam o Gueto, entrevistas com informantes
privilegiados e trabalhos de campo, a prefeitura diagnosticou como seus principais
aspectos:
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- a cobrança de altos aluguéis e contratos abusivos de locação, a despeito das
péssimas condições físicas e higiênicas dos imóveis e da sujeira nas vias públicas, o que
provoca superlotação dos imóveis e sublocações ilegais, além de grande ocorrência de
doenças ligadas à escassez de higiene, presença de insetos, ratos, infiltrações, umidade,
falta de sistema de aquecimento central e pouca água quente;
- sentimento de vergonha em morar no bairro;
- sensação de insegurança;
- grande presença de adolescentes de origem marroquina e aumento da presença
feminina, sobretudo marroquina e latino-americana;
- adolescentes marroquinos deixados sob os cuidados de outros adultos enquanto
os pais ou responsáveis voltam ao Marrocos para trabalhos agrícolas por períodos de
tempo determinados;
- dificuldades de integração devido ao desenraizamento identitário provocado
pelas imigrações súbitas;
- necessidade de conhecimento mútuo das diversidades culturais;
- aqueles de etnia latino-americana gravitam no Gueto de maneira absolutamente
provisória, enquanto as pessoas de proveniência marroquina ou senegalesa têm uma
relação mais duradoura e se identificam mais com o bairro;
- a mesquita localizada no bairro desenvolve algum tipo de controle social, já que
ao seu redor não ocorrem atividades ilícitas;
- são ainda raras as habitações familiares e é maciça a presença de adultos e de
adolescentes homens;
- habitar no Gueto, assim como em Prè, parece conveniente, sobretudo aos
senegaleses, que, estando próximos à estação de trem, podem exercer o comércio
ambulante diariamente pela costa lígure;
- destaca-se certa tranquilidade na relação entre os extracomunitários e cidadãos
genoveses em termos de grandes conflitos e intolerâncias;
- toda a zona está ligada ao tráfico de drogas, sobretudo à noite, nos portões e
escadas dos edifícios;
- a comunidade marroquina e senegalesa exprime internamente um forte
sentimento de solidariedade que ameniza a dura situação dos imigrantes;
- há poucos apartamentos vazios, ao contrário, a situação é de superlotação;
- é unânime o fato de a zona estar degradada em termos estruturais há muito
tempo, não sendo toda e qualquer degradação imputável à presença de imigrantes.
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Diagnostica-se um acúmulo de problemas devido a diversos fatores a serem assumidos
em sua complexidade.
A equipe também consultou os estudantes, outros beneficiários das mudanças no
centro histórico, sobre o uso dos espaços públicos no Gueto. Dos 145 estudantes
consultados, 84 eram genoveses e a grande maioria tinha entre 18 e 25 anos de idade e
frequentava regularmente a universidade localizada nas proximidades do bairro.
Praticamente 60% dos estudantes consultados classificaram como totalmente
insuficientes, no bairro, os locais para encontros, espaços para atividades socioculturais,
estudo e almoço e, naturalmente, quando solicitados que sugerissem funções para
espaços abertos durante o dia, mais de 70% propôs locais de encontro e socialização,
seguido de locais para almoço. Sobre o uso de espaços abertos durante a noite, 84%
gostaria que fossem usados com atividades sócio-culturais organizadas, seguidos de
locais de encontro. Sobre os espaços fechados durante o dia, 58% propuseram seu uso
como salas de cinema, teatro, concertos; à noite, 73% optariam por cinemas. Sobre o
destino de uso dos andares térreos em edificações do bairro, 56% optariam por locais de
alimentação, seguidos de livrarias, salas de internet, discotecas, elaboração e venda de
artesanato. Lembraram a importância do subsídio público ou parcerias que permitam
que os serviços pratiquem preços acessíveis aos estudantes. Os entrevistados também
foram questionados sobre quais medidas tomariam para que os espaços oferecessem
maior segurança e mais de 79% responderam que a organização de eventos e a abertura
de estabelecimentos noturnos seriam suficientes, enquanto apenas uma minoria apontou
o controle / vigilância como medida. Além disso, o cuidado, a limpeza e a manutenção
dos espaços, combinada com a freqüência de pessoas, boa promoção do território e
algum controle do poder público garantiriam melhores condições de vida no centro
histórico. Os alunos ainda foram questionados acerca do melhor horário de
funcionamento dos serviços, entidades a serem envolvidas, bem como sobre as formas
de gestão, tendo sido a cogestão entre a universidade e os estudantes, na forma de
estágio, inclusive, uma das opções apontadas para a gestão de alguns serviços.
Os encontros foram realizados basicamente durante o ano de 2004 e, a partir da
análise dos dados colhidos e das propostas encaminhadas pelos participantes durante os
encontros, a equipe responsável pelo programa, com o auxílio de assistentes sociais que
conheciam aspectos culturais dos grupos étnicos do Gueto e trabalhavam há mais tempo
com as problemáticas sociais do bairro, traçou a destinação de uso de alguns imóveis de
propriedade pública, consubstanciando as demandas emanadas do território estudado.
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Ações Definidas

a. Residência Social Especial “Casa da Jovem” - A intervenção prevê a
instalação de uma residência especial para mulheres jovens em busca de empregos e
idosas, no edifício onde já funcionou um serviço similar, realizada com financiamento
público. Quinto e sexto andares serão designados para 19 alojamentos com 44 leitos,
além de 1.350 m2 de espaço de uso coletivo. Os demais andares do edifício deverão ser
reestruturados para a instalação de auditório, refeitório e escritórios. A obra será
realizada com capital privado sob gestão da Arquidiocese de Gênova, a quem pertence o
imóvel e a estrutura sobre o último andar será demolida para permitir melhor ventilação
e recomposição volumétrica do conjunto, bem como a modernização da fachada.

b. Projeto Operacional Urbano (PUO) – a ser realizado em um quarteirão do
Gueto ainda com resquícios de destruição provocada por bombardeios da Segunda
Guerra Mundial. Está previsto um conjunto de obras, tanto de iniciativa pública
(intervenção experimental de recomposição) quanto privada, com coordenação pública
(consolidação do quarteirão e requalificação de áreas comuns de 6 condomínios).

c. Requalificação do patrimônio edificado já existente – edifícios privados. A
intervenção prevê um programa de requalificação de áreas sociais de edifícios e/ou de
recuperação secundária de unidades habitacionais localizadas no âmbito da intervenção,
financiado com investimento privado, com contribuição pública de até 30% do custo da
obra de recuperação do interior dos apartamentos. Foram envolvidos 37 condomínios.

d. Finalização da recuperação das vias públicas do bairro - A intervenção
prevê que todas as vias de circulação da área estejam em bom estado, o financiamento
será público e propõe-se também a recuperação das praças e monumentos históricos e
pontos turísticos do bairro, para a permanência de moradores e turistas, com bancos e
espaços verdes.

e. Projeto de instalação de uma escola primária e de estruturas de uso social –
Está prevista a reutilização do complexo de San Filippo para a instalação de uma escola
e residências de pequeno porte, com financiamento público e parceria com a
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universidade. Serão 1.580 m2 de espaço público, terá capacidade para 100 alunos e são
previstos 5 alojamentos.

f. A “Casa do Bairro”: Vico Croce Bianca 7 e 11 – espaço polivalente de
participação e aberto a todos os habitantes para atividades de tipo sociocultural. A ação
responde a uma necessidade do bairro de criar um sentido de pertencimento entre as
pessoas e o espaço em que vivem. A Casa foi pensada como o centro de um conjunto de
trabalhos em rede em prol do Gueto. Um espaço de participação que, espera-se, sirva de
abertura para dentro e para fora do bairro, dada a sua péssima conotação noutros cantos
da cidade. A ideia é de um espaço que crie sinergias necessárias para atingir o objetivo
geral de reconstruir progressivamente uma identidade para o bairro, que mostra-se
extremamente complexa e diversa, sobretudo no que tange à diversidade étnica e
geracional. Suas atividades socioculturais buscam o envolvimento ativo do habitante,
em lugar de um caráter que poderia mostrar-se assistencialista, e atender à necessidades
e resolver problemas comuns deste território204. Busca-se construir novas sociabilidades
e solidariedades. Trata-se de uma experiência nova, já que se fala em requalificar o
bairro por meio da criação de uma comunidade local. As funções pensadas para este
espaço inicialmente são:
- sala de cultura e das culturas: espaço com atividades de animação cultural,
semanas temáticas, quadro de avisos, editais para estudantes e artistas, debates interculturais;
- centro de mídia do bairro: produzir e comunicar a realidade do bairro por meio
de uma TV comunitária, criação de um jornal local, organização de biblioteca,
hemeroteca e videoteca;
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A Casa também pretende experimentar métodos para mediar conflitos existentes no bairro, mas a
proposta não foi tratada aqui por estar ainda em fase de elaboração. Os métodos de mediação de conflitos,
inicialmente aplicadas no âmbito jurídico, passaram a outras esferas sociais e os mais conhecidos são a
negociação (“um processo natural que acontece entre sujeitos diante de um conflito resolvem conversar e
chegar num acordo sobre o que causou o incômodo”), a conciliação (“reuniões entre partes com a
presença de um conciliador ligado a agentes jurídicos”, o qual “deve zelar para que as partes cheguem a
acordos sem impô-los”) e a arbitragem (que “requer um terceiro elemento imparcial e com poder arbitral
concedido por um oficial cuja decisão equivale a uma sentença judicial” e “é um método usado quando há
desequilíbrio de forças por questões hierárquicas; diferença social e de cultura”). (FERNANDES, Magda
Marly. A mediação de conflitos como via para uma cultura de paz, inclusão social e exercício da
cidadania. Tese (Doutorado em Educação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,
2010, p. 67).
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- atividades educativas formativas e de sustentação para adolescentes e adultos:
alfabetização e cursos de idiomas, atividades de apoio educacional e de
acompanhamento dos serviços;
- guichê informativo: orientação geral sobre serviços do bairro e guichê GLBT
(gays, lésbicas, bissexuais e transexuais), com o fornecimento de informações acerca de
aspectos legais, psicológicos, culturais, médico-sanitário, recreativos e formativos para
este público específico.
No que tange à modalidade de gestão desse espaço, pensa-se inicialmente em uma
comissão mista envolvendo associações da sociedade civil organizada com trabalhos
aderentes às problemáticas locais e com diálogos permanentes com a administração
pública.

g. Cidadania ativa para projetos e gestão dos espaços públicos – ações que se
desenvolvem junto à “Casa do Bairro” para pensar conjuntamente a utilização dos
espaços públicos comuns do bairro. A organização da população em torno das decisões
sobre espaços públicos já foi experimentada em outros locais da cidade, mas a inovação
aqui refere-se a um âmbito de ações que vá além das decisões sobre usos do espaço
público e envolva a realização de ações sociais gerais para o bairro. As ações previstas
visam atingir o conhecimento do território do Gueto, construir identidades, trabalhar
conceitos que ajudem nas ações em grupo, projetar efetivamente ações do ponto de vista
operacional.

h. Uma empresa social - criação de um laboratório de apoio à instalação de
atividades empresariais com a inserção da mão de obra de moradores em condições
precárias. As modalidades de ações previstas para este espaço inicialmente são:
- ponto de alimentação;
- lavanderia;
- laboratório de marcenaria para a elaboração de materiais para uso nos diversos
processos de restauração e reformas em curso no centro histórico;
- serviços de fotocopiadora e outros suportes para estudantes usuários das
estruturas universitárias das proximidades;
- laboratório de recuperação, reformas e comercialização de mobiliário e objetos
de valor artístico e histórico; laboratório de produção e/ou venda de produtos de
trabalhos artísticos e tradicionais em geral (cerâmica, ferro etc.);
120

- laboratório intergeracional dedicado aos jovens em dificuldade, inclusive
imigrantes, para o aprendizado de trabalhos artesanais e de restauro e tapeçaria.
Por meio de concursos espera-se identificar profissionais para atuarem nas
diversas especialidades.
i. Ambulatório sanitário polivalente e Drop-in Center205

j. O bairro dos artistas - realização de alojamentos para artistas como fator de
revitalização social e para favorecer o uso dos espaços públicos do bairro com
atividades culturais inovadoras e de qualidade. Visa também a abertura do território
para a cidade, por meio de uma imagem positiva no setor da produção cultural, e
estimular futuras atividades que possam contribuir para o desenvolvimento econômico e
ocupacional no bairro. Esta iniciativa tem um caráter experimental e pode também ser
espaço para residência de estudantes, para hospedar professores visitantes e agregar
atividades de formação, exposições etc. Os alojamentos que estão sendo recuperados
para esta finalidade serão simples e econômicos e serão alugados por períodos prédeterminados em troca da prestação de serviços por parte dos artistas selecionados por
meio de concursos públicos.
O Mapa 2 espacializa as ações do programa.

205

Projeto co-financiado pelo Fundo Europeu e já detalhado no conjunto das medidas do Programa
URBAN II.
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Capítulo III – As perspectivas globais para o planejamento das cidades e o
contexto local
“Não obstante tudo quanto se faça e não obstante as cautelas
que se tomem, se não se dividem e dispersam os habitantes,
estes não se esquecem de sua liberdade e costumes antigos e a
eles recorrem na primeira oportunidade que se lhes ofereça”
Maquiavel, O Príncipe

Se considerarmos o campo teórico definido por Castells para o estudo da política
urbana, remetemo-nos a três especificações: o político, enquanto instância, a política,
enquanto sistema de relações de poder, e o urbano, enquanto uma forma específica de
organização social206. Este campo, assim definido entre relações de poder e o urbano,
pode ser apreendido, segundo o autor, a partir de duas perspectivas complementares,
enfatizando as estruturas ou as práticas, o que decompõem o estudo da política urbana
em dois campos analíticos indissoluvelmente ligados à realidade social: a planificação
urbana e os movimentos sociais urbanos207. Ou seja, um estudo da intervenção dos
aparelhos do Estado sobre a organização do espaço e as condições sociais em que isso
se dá.
Noutros termos, poder-se-ia partir de três sistemas de significações208 sugeridos
por Lefebvre e, analisando suas relações, talvez chegar às mesmas conclusões. Para
Lefebvre “os políticos têm seus sistemas de significações – as ideologias – que lhes
permitem subordinar a suas estratégias os atos e acontecimentos sociais que são por ele
influenciados. (...) O sistema de significações do habitante diz das suas passividades e
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CASTELLS, Manuel. Op. Cit.
Idem, ibidem, p. 374. Construindo as hipóteses para o estudo dos movimentos sociais urbanos, o autor
vincula seu surgimento ao “encontro de uma dada combinação estrutural que acumula várias
contradições, com um certo tipo de organização” (Idem, p. 386). Ao longo da elaboração e ativação de
alguns projetos e da participação daqueles que atuam no centro histórico de Gênova, percebe-se uma
aproximação apenas parcial com as regras que Castells usa para definir movimento social. Por outro lado,
considerando que as organizações, enquanto “sistema de meios específicos a um objetivo”, são o “local
de fusão ou de articulação com outras práticas sociais” (Idem, p. 387), o papel desempenhado por tais
entidades na figura de suas organizações e por meio de sua participação nos projetos são aspectos
importantes na trajetória dos programas em tela. Muitas das ações dos operadores sociais do centro
histórico genovês, inseridos nos projetos, não demonstram um ‘horizonte estrutural’ da envergadura
sugerida por Castells, mas não deixam de ser portadores de objetivos que, em alguma medida, contestam
ou exprimem contradições: o espaço dos dependentes químicos na cidade, o lugar do imigrante, o trato
com os sem teto etc.
208
“Dentre os instrumentos intelectuais de que dispomos, há um que não merece nem o desprezo, nem o
privilégio do absoluto: o sistema de significações” (LEFEBVRE, Henry. O Direito à Cidade. Cit., p.
109).
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das suas atividades; é recebido, porém modificado pela prática.”209. O sistema de
significações dos arquitetos seria elaborado “não a partir das significações percebidas e
vividas por aqueles que habitam, mas a partir do fato de habitar, por eles
interpretado.”210 Os arquitetos constituem também um corpo social, se ligam a
instituições e seu “sistema tende a se fechar sobre si mesmo, a se impor.”211
A análise pode ser completada agregando ao estudo das inter-relações das forças
contidas nestes grupos sociais, o binômio verticalidades / horizontalidades sugerido por
Milton Santos, que exprimiria respectivamente: a) os vetores de racionalidade superior,
o discurso pragmático dos setores hegemônicos, a integração com níveis econômicos e
espaciais mais abrangente e b) as formas de convivência e de regulação criadas a partir
do próprio território, as contrarracionalidades, as contrafinalidades localmente geradas,
o teatro do cotidiano212. O que sugere enfim, um amplo cotejo entre verticalidades ordem global / horizontalidades - ordem local e ação política.
Seguindo essas pistas, a relação entre os interesses “distantes” contidos nas
propostas de requalificação e a ação dos atores sociais envolvidos no processo de
planejamento assume importância central para refletir sobre as perspectivas dos
programas, afinal, é “necessário distinguir entre o poder político e as pressões sociais
que podem aniquilar os efeitos da vontade (boa ou má) dos políticos”213.

3.1.

Sustentabilidade das cidades

Em 1994 foi assinada na Dinamarca, em Aalborg, a “Carta das Cidades e Vilas
Europeias para a Sustentabilidade”, um documento que consubstancia a vontade destes
signatários214 em trabalhar para a sustentabilidade em nível local, reconhecendo que a
cidade é
“a maior unidade com capacidade para gerir os numerosos desequilíbrios
urbanos que afectam o mundo moderno: arquitetônicos, sociais, econômicos,
políticos, recursos naturais e ambientais, mas é também a menor unidade na
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Idem, ibidem, p. 109
Idem, ibidem, p.109
211
Idem, ibidem, p.110
212
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. Cit.; SANTOS, Milton.
Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Cit.
213
LEFEBVRE, Henry. O Direito à Cidade. Cit., p. 95.
214
Atualmente são cerca de 2.600 os signatários da Carta de Aalborg, dentre os quais a Itália e a cidade de
Gênova cf. <http://www.aalborgplus10.dk/default.aspx?m=2&i=308>. A versão em língua portuguesa do
documento
de
adesão
das
cidades
a
este
compromisso
está
disponível
em:
<http://www.aalborgplus10.dk/media/pdf2005/aalborg_commitments_portuguese.pdf>
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qual se poderão resolver estes problemas, duma forma eficaz, integrada,
global e sustentável”215.

O documento representa um compromisso político com o desenvolvimento
sustentável, por meio da construção de ações de: participação da comunidade local e
obtenção de consensos; economia urbana para a sustentabilidade; equidade social para a
sustentabilidade urbana; estabelecimento de padrões de uso sustentável do território e de
mobilidade urbana; responsabilidade pelo clima mundial; desintoxicação e conservação
da natureza; compartilhamento de responsabilidades, por meio do estímulo ao
protagonismo do cidadão e de processos participativos de gestão.
O grupo iniciou naquele momento uma campanha para encorajar e ajudar as
cidades europeias a implementar os objetivos do desenvolvimento sustentável e também
estabeleceu suas obrigações no processo de construção de Agendas 21 Locais216.
Encontrando-se 80% da população europeia vivendo em zonas urbanas, este
documento evidenciou a preocupação com mudanças sociais necessárias à construção
da sustentabilidade, a partir do nível local, e declarou: “estamos convencidas [as
cidades] que uma vida humana sustentável na terra, não pode existir sem comunidades
locais também elas sustentáveis”.
Em 1996, o grupo se reuniu em Lisboa, onde aprovou um Plano de Ação,
passando “da campanha à prática”. Em 2000, 250 prefeitos de 36 países europeus e
regiões vizinhas reuniram-se para aprovar a Declaração de Hannover, que reforçou a
importância da promoção do desenvolvimento sustentável em nível local. Dentre os
problemas que as cidades se comprometeram a enfrentar estão:
“pobreza e desemprego, condições de habitação e de trabalho inadequadas;
poluição atmosférica e sonora; tráfego excessivo; degradação dos solos e dos
habitats naturais e o esgotamento dos recursos hídricos” (...)
“como áreas chave da gestão urbana para a sustentabilidade e nas quais
estamos prontos a intervir: a luta contra a exclusão social, o desemprego e a
pobreza; o planeamento e gestão integrada do tecido urbano; o
desenvolvimento compacto da cidade; a regeneração das áreas urbanas
215

Carta das Cidades Europeias para a Sustentabilidade. Parte I: Declaração Comum: cidades
europeias para a sustentabilidade, Aalborg, Dinamarca, 27 de maio de 1994, disponível em
<http://sustainable-cities.eu/upload/pdf_files/ac_portuguese.pdf>, acesso: 06 de janeiro de 2011, p. 2
216
A Agenda 21 Local é um plano de ação das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável no
século XXI, aprovado por 173 governos na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. (HEWITT, Nicola. Guia Europeu de
Planeamento para a Agenda 21 Local: como implementar o planeamento ambiental a longo prazo
com vista à sustentabilidade. Tradução Gabinete de Traduções inlingua de Lisboa. Lisboa: Editado e
publicado pela Direção-Geral do Ordenamento do Território e desenvolvimento Urbano, Secretaria de
Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza e Ministério do Ambiente e do
Ordenamento do Território, 2000).
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degradadas e a redução do ritmo de consumo de solo e de outros recursos
naturais”217

Estes documentos evidenciam que a cidade passou a ser o lócus de iniciativas
sintonizadas com esses princípios políticos, aspecto que transparece na fala da prefeita
que sucedeu a gestão que implementou o URBAN II e o Contratto di Quartiere em
Gênova. Entrevistada pela equipe de avaliação dos resultados do Programa Europeu
URBAN II, a prefeita destacou também a sustentabilidade da cidade como parte de seu
compromisso:
“URBAN II foi implementado pela administração precedente, mas se insere
perfeitamente nas linhas programáticas do meu mandato. Encontra espaço
dentro das estratégias voltadas ao desenvolvimento de uma cidade
sustentável, como instrumento para realizar a transformação da cidade e, em
particular, do centro histórico, por meio de intervenções e ações integradas à
escala dos bairros.”218

A Nova Carta de Atenas219 também expressou uma nova visão sobre as cidades
europeias, chamadas pelo Conselho Europeu de Urbanistas (CEU) de “Cidades
Coerentes”.
As preocupações expressas neste documento abrangem:
 a “coerência no tempo”, evidenciando a preocupação com a continuidade das
características dos espaços construídos, dos aspectos identitários;
 a “coerência social”, para a qual há a necessidade de equilíbrio entre os
diferentes grupos sociais e correção das disparidades sociais; envolvimento dos
crescentes usuários estrangeiros no planejamento futuro das cidades europeias;
reconhecimento da riqueza multicultural e multilinguística concomitante à
manutenção de cada cultura; reestabelecimento de laços de coesão entre
gerações, expressos na dotação de serviços e estruturas para todas as gerações,
com atenção especial aos mais idosos; ampliação da atratividade das cidades por
meio das trocas e da integração entre as diferentes culturas oriundas dos
fenômenos de migração urbana, redundando em uma novas e mais forte
217

Declaração de Hannover, Hannover, 11 de fevereiro de 2000, versão em língua portuguesa
disponível em: <http://www.anmp.pt/anmp/doc/div/2005/age21/docs/a50.pdf >, acesso: 06 de janeiro de
2011, p. 4
218
Trecho de entrevista realizada com Marta Vincenzi extraído de VERSINO, Daniela (org.). Urban
Genova: Programma di iniziativa Comunitaria Urban II Italia 2000-2006. Achab Group, Treviso,
2009, p. 155-156. Tradução livre.
219
A Nova Carta de Atenas 2003. A Visão do Conselho Europeu de Urbanistas sobre as Cidades do
séc. XXI, Conselho Europeu de Urbanismo - CEU, Lisboa, Novembro de 2003, disponível em:
<http://paginas.fe.up.pt/construcao2004/c2004/docs/SAT_02_carta%20atenas.pdf>, acesso: 07 de janeiro
de 2011.
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identidade social; melhoria dos fluxos e mobilidade com tecnologias que
permitirão variar o sistema de transporte de pessoas, bens e informações, com
vistas à diminuição do uso do transporte privado e à integração de políticas de
transporte e urbanas; acesso aos equipamentos e aos serviços educativos,
comerciais, culturais e de lazer e o direito à habitação devem ser assegurados em
condições acessíveis
 A “coerência econômica”, evidenciando o alto nível de interligação entre as
economias e a caracterização das atividades econômicas a partir de aspectos
globais e locais, de forma que interessa buscar o equilíbrio entre fatores de
desenvolvimento endógenos e exógenos: globalização e a regionalização; a
capitalização dos atributos culturais e naturais que tende a gerar vantagens
competitivas; a pressão pelo desenvolvimento de redes de cidades para assegurar
a distribuição, o crescimento e o poder das atividades econômicas através da
Europa; a diversidade econômica oriunda da combinação de fatores como o
patrimônio, localização estratégica, entre outros, que possam contribuir para a
variedade urbana de cada cidade.
 A “coerência ambiental”, baseada em um permanente balanço input-output
através da sensata utilização dos recursos, controle de poluentes, entre outras
atitudes necessárias ao desenvolvimento sustentável; na construção de cidades
saudáveis, por meio de uma gestão ambiental que elimine os riscos à saúde
pública, inclusive no que se refere à alimentação e ao manuseio de materiais
contendo substâncias tóxicas; na conservação do patrimônio natural e cultural e
nas novas formas de geração de energia e sua eficiente utilização.

Destacando, também aqui, o protagonismo das cidades na construção deste
cenário, o documento exprime, portanto, que
“um dos principais contributos da Europa no século XXI será o novo modelo
de desenvolvimento das cidades antigas e modernas: cidades
verdadeiramente coerentes em todos os sentidos da palavra; cidades
inovadoras e produtoras de riqueza, criativas nas ciências, na cultura e nas
ideias, assegurando condições de vida e de emprego decentes, em quantidade
e em qualidade”,

Para viabilizar este projeto de cidade, espera-se do “urbanista gestor-administrador
urbano” uma postura comprometida em: adotar modos de gestão estratégica no processo
de desenvolvimento espacial, indo claramente acima da elaboração dos planos,
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destinados a servir as necessidades burocráticas administrativas; alcançar a eficiência e
eficácia das proposições adotadas, tendo em conta a viabilidade econômica e os
aspectos ambientais e sociais do desenvolvimento sustentável; considerar o
planejamento do território segundo os princípios e os objetivos políticos da União
Europeia (UE), para adaptar as propostas locais e regionais às estratégias e políticas
europeias; coordenar diferentes níveis territoriais e diferentes setores a fim de assegurar
a colaboração, o envolvimento e o apoio de todas as autoridades administrativas e
territoriais; estimular a parceria entre os setores público e privado, para valorizar os
investimentos, criar empregos e atingir a coesão social; beneficiar-se positivamente dos
Fundos Europeus, encorajando a participação das autoridades locais e regionais nos
programas e projetos cofinanciados pela UE; monitorar e avaliar permanentemente os
planos para corrigir resultados não previstos, propor soluções ou ações, e assegurar uma
inter-relação retroativa contínua entre as políticas de planejamento territorial e a sua
implementação220.
Se retomarmos as críticas tecidas pelos pesquisadores que têm se debruçado sobre
os processos de requalificação urbana contemporâneos, percebe-se que estes
documentos oficializam praticamente todas as estratégias que tenderam a comprometer
o sucesso de muitas experiências do gênero, senão do ponto de vista econômico para
alguns poucos, certamente do ponto de vista social para muitos. O “governo de
concertação”, as “parcerias público-privadas”, a “capitalização de atributos culturais” e
outras “ordens” preconizadas pelos documentos, representariam o que Santos define por
“processos globais, unindo pontos distantes numa mesma lógica produtiva. É o
funcionamento vertical do espaço geográfico contemporâneo”221. Um projeto político
que encampa tais orientações estaria sempre fadado a privilegiar os interesses do
mercado,

em

detrimento

da

população

local

e

suas

demandas

sociais?

Contraditoriamente à pregada autonomia da cidade, ela tenderia a ser suprimida no nível
do planejamento que deve incorporar as demandas globais por uma “cidade coerente”?
E como lembraria Lefebvre, “não seria a coerência a obsessão de uma sociedade
incoerente”222? A tendência é, pois, sermos levados a crer na tendência atual de que “os
lugares se unam verticalmente e tudo é feito para isso, em toda parte (...). Mas os
lugares também podem se unir horizontalmente, reconstruindo aquela base de vida
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Nova Carta de Atenas, Cit.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. Cit., p. 334
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LEFEBVRE, Henry. O Direito à Cidade. Cit., p. 100
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comum, suscetível de criar normas locais”. Ou seja, sendo as cidades “o ponto de
intersecção entre verticalidades e horizontalidades”, é possível encontrar caminhos
alternativos, arranjos locais específicos para acolher as orientações que chegam de longe
e as demandas locais.
Em muitos aspectos, tanto o Programa URBAN II quanto o Contratto di Quartiere
dão respostas sintonizadas com a coerência econômica vislumbrada por tais
documentos, ou seja, condizem com a lógica produtiva global, pois contemplam ações
de “capitalização das vantagens competitivas na conservação do patrimônio cultural”,
“ampliação da atratividade da cidade por meio da valorização da diversidade cultural”,
entre outras orientações por eles expressas. Mas não deixam, por isso, de perseguir a
coerência social, pois também servem para dotar a população idosa de serviços, para
tentar minimizar disparidades sociais por meio de programas de habitação social, do
reconhecimento de competências e do auxílio na inserção dos imigrantes no mercado de
trabalho.
Os esforços demandados para a construção deste futuro coerente ou sustentável,
em Gênova assim como em grande parte das cidades atualmente, têm envolvido uma
série de novos atores e o experimento de novas práticas na gestão urbana, vistos
também como uma “tendência poderosa, e que conflita com a noção de gestão
pública...”223.
Mas se, como lembra Milton Santos, os dados propriamente locais não são
dissolvidos, “a materialidade das coisas e a objetividade da sociedade (a corporeidade
dos homens) permitem, metaforicamente, dizer que, em cada lugar o chamado do tempo
do mundo convive com outros tempos, desejando dissolvê-los...”224 Vejamos como “a
materialidade herdada reage às ações novas”225, ou seja, como esta perspectiva de
gestão se compõe e como estas práticas são construídas, especificamente em Gênova,
articuladas pelos programas de requalificação do seu centro histórico, ali.
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3.2.

Configurações da gestão pública contemporânea

Diante das transformações vividas pela sociedade urbana, são requeridas novas
formas de gestão para uma consequente nova ‘forma’ de cidade, a coerente, a
sustentável, a competitiva... Muitos autores concordam com a emergência de um novo
modelo de gestão pública, a partir de reformas empreendidas na década de 1980 no
Reino Unido e nos Estados Unidos226. Enquanto o modelo britânico estabeleceu
medidas administrativas de descentralização do aparelho de Estado, privatização das
estatais, terceirização dos serviços públicos, regulação estatal das atividades públicas
conduzidas pelo setor privado e uso de ideias e ferramentas gerenciais advindas do setor
privado;

os

Estados

Unidos

encarregaram-se

de

consolidar

a

“cultura

empreendedorista”, manifestada pelo culto à excelência, que segue o mesmo padrão
britânico227.
Ana Paula Paes de Paula argumenta que o movimento gerencialista americano
também contribuiu para criar um novo imaginário organizacional e social: a cultura do
management, que partilha de pressupostos como a crença numa sociedade de mercadolivre, a visão do indivíduo como autoempreendedor, o culto da excelência como forma
de aperfeiçoamento individual e coletivo, o culto dos símbolos e figuras emblemáticas e
a crença em tecnologias gerenciais. Esta cultura teria migrado para outros domínios,
dentre os quais o governamental, tornando-se uma necessidade dos governos
contemporâneos. A disseminação do movimento americano reinventando o governo228 é
emblemática deste alinhamento. Para Paolo Perulli trata-se da difusão da cultura do
“contrato”, que confia aos indivíduos a tarefa de se organizar de forma voluntária para
resolver cada ineficiência sem a necessidade de recorrer ao Estado. O autor afirma que
esta prática na administração pública foi evidenciada nos Estados Unidos e no Reino
Unido e que muitos países europeus resistiram a esta tendência229.
Os princípios deste movimento incluem a necessidade de parcerias públicoprivadas para a prestação de serviços públicos; transferência de responsabilidades da
burocracia para as comunidades; competitividade na prestação de serviços públicos;
226
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governos orientados por missões tal qual as empresas privadas; governo de resultados;
tratamento dos cidadãos como clientes; governo empreendedor para gerar novas
receitas; postura mais preventiva atuando de forma estratégica; governo descentralizado
e empowerment; e um governo orientado pelo mercado, ou seja, os programas
governamentais seriam mais eficientes se oferecidos por ele. Em sua análise, Paula
identifica praticamente os mesmos princípios entre o modelo britânico de gestão pública
e as técnicas administrativas do setor privado e, neste cenário, a ideia de participação,
por exemplo, parece estar muito mais relacionada ao nível da execução dos serviços
públicos e menos na formulação de políticas públicas230.
Perulli identifica a origem do problema de o Estado assumir formas “contratuais”
e “associativas” como modalidades de políticas públicas. Para ele e para Luigi
Bobbio231, a difusão destas práticas explica-se em função da necessidade de envolver
atores que, do contrário, podem usar seu poder de veto; da crescente incerteza, que torna
oportuno envolver o máximo de atores nas decisões públicas do que no passado e da
vantagem de coproduzir as políticas públicas diretamente com os interessados, que no
antigo modelo se reduziam a meros destinatários das políticas e hoje aparecem como
parceiros de negociação e associação.
Por outro lado, “a inclusão da sustentabilidade na agenda urbana corresponde em
parte a estratégias de legitimação das cidades em competição por investimentos e
inserção na economia globalizada”232, o que torna este novo perfil de planejamento e de
gestão das cidades também requerido aos países em desenvolvimento que buscam
suportes para o seu desenvolvimento em agências multilaterais. O Banco Mundial, por
exemplo, prega como temas principais para as cidades a descentralização
administrativa, a parceria público-privada, o consenso, a experimentação, a difusão de
boas práticas, a governance, a mobilização de stakeholders233, entre outros aspectos que
aproximam bastante este discurso daquilo que já se comentou aqui como marketing do
planejamento estratégico de cidades. Como chamou Fabrício Leal de Oliveira “a agenda
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hegemônica para as cidades do século XXI”234 ou “a cidade do pensamento único” de
Arantes, Vainer e Maricato235.
Na realidade, sobre a conotação negativa que o planejamento estratégico assumiu
ao traduzir certos esquemas do plano empresarial para o urbano, vale a pena retomar
Perulli, quando faz uma caricatura dos principais riscos ou erros aos quais as cidades
que adotam estes modelos estão expostas. Ele diz: por um lado, entende-se a cidade
como uma empresa e se reduz drasticamente a sua complexidade urbana, toma-se por
stakeholders (figuras empresariais portadoras de interesses) os atores sociais (figuras
sociais que agem por meio de processos cognitivos, culturais e organizacionais de
reconhecimento e de representação, articulados internamente); imagina-se que a cidade
possa ter objetivos, visões, metas como aquelas das empresas e se empobrece a ideia de
projetar enquanto uma arte de combinar e promover o encontro de esferas e linguagens
diversas. Por outro, constrói-se uma visão empresarial de um jogo urbano no qual se
imagina que o prefeito seja um presidente-administrador delegado; seus assessores e
administradores municipais, os gerentes da cidade; os cidadãos, os acionistas; as
empresas e os operadores econômicos, os stakeholders com interesses locais ou
extralocais, que os tornam mais ou menos livres para deixarem a cidade quando
insatisfeitos com as escolhas da administração236. Ou seja, a depender da interpretação
dos novos instrumentos e da disponibilidade para construção de metas coletivas por
meio da interação, pode-se construir processos que vão além de um simples esquema
empresarial de uma cidade-empresa, tal como anunciaram Borja e Castells, para quem
um plano estratégico deveria ser a “definição de um projeto de cidade que unifica
diagnósticos, concretiza atuações políticas públicas e privadas e estabelece um marco
coerente de mobilização e de cooperação dos atores sociais urbanos”237. Este ‘Plano de
Cidade’ deveria representar uma grande oportunidade democrática, oferecendo
respostas integradas aos problemas da sociedade e, ao mesmo tempo, permitindo
reconstruir o sentido de cidade e do território238.
O Contratto di Quartiere e o Programa URBAN II não são propostas de
planejamento estratégico, porém, participam de um movimento no qual Gênova se
alinha com alguns de seus pressupostos. A municipalidade promoveu mudanças em
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seus instrumentos de gestão, entre os quais, o Piano Urbanistico Comunale (PUC), que
substituiu o Piano Regolatore Generale, iniciado em 1997 e aprovado em 2001, quando
foi complementado por um Plano Estratégico, chamado Piano della Città. Enquanto o
PUC tem um papel mais amplo, de fundo, o Piano della Città tem um papel estratégico,
no qual os vários programas voltados à requalificação (PRU, PRUSST, Contratto di
Quartiere239 etc.) assumem um papel de instrumentos operacionais. Ao contrário do
PUC, o Piano della Città não tem valor jurídico, somente o valor de estabelecer
compromissos e um efeito no âmbito da comunicação240.
Nos movimentos de adaptação dos governos aos novos princípios de gestão,
muitos termos vão sendo incorporados às novas políticas, entre os quais, governance,
recorrentemente encontrado nos documentos sobre as novas experimentações de
políticas urbanas, inclusive permeando várias ações do Programa URBAN II. Para além
de sua designação tradicional, de definir administrações públicas eficientes, surgem
interpretações que situam o termo governance como um “Estado como sistema político
mediado por redes auto-organizadoras, cujos resultados são produto da interação do
governo local, do setor privado e do setor voluntário”241. Para Perulli, trata-se de
organizar a conexão entre esferas independentes de ações. Atores institucionais
influenciam as escalas de ações dos atores privados, enquanto networks econômicas e
culturais desterritorializadas e, em geral, globais, exercitam as próprias decisões
estratégicas. As interdependências entre níveis e atores não são definidas. Este seria o
campo da governance, “forma tipicamente associativa que as políticas públicas
assumem, mediante cooperação de atores públicos, quase-públicos e privados, e a
criação de novos”242. A proliferação de novos e velhos atores não estatais, indivíduos e
grupos, cidades e regiões, organizações, associações e empresas que participam hoje de
processos de governance representam também uma forte descontinuidade na longa era
dos Estados nacionais, já que um dos elementos chave da governance é que a atribuição
de autoridade ocorre sem e fora do governo243.
Porém, Perulli questiona a capacidade desse tipo de arranjo na esfera pública, que
ele define “pacto sem espada”, ter êxito, uma vez que já teríamos tido várias
239
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demonstrações de fraqueza no âmbito da governance privada a exemplo das crises
financeiras causadas pelo fim da confiança nas relações de mercado. Conclui que
políticas negociadas e consensuais só podem funcionar se os atores envolvidos são
induzidos a participar mediante incentivos, e se os seus cálculos de conveniência se
projetarem em um futuro suficientemente longo para evitar uma racionalidade
interessada a curto prazo244.
No âmbito do planejamento urbano, o planejamento estratégico não deixa de ser
uma forma de negociar e buscar consensos para uma definição sobre o futuro da cidade.
De acordo com Perulli, a transferência de conceitos e instrumentos do campo privadoempresarial para o público-urbano é arriscada no planejamento estratégico, mas assinala
que, enquanto essa prática marcou o caráter empresarial em muitos planos americanos,
na sua passagem para o continente europeu, perdem-se alguns sinais e adquirem uma
dimensão de novas políticas públicas de parceria. Na perspectiva que Gênova parece
posicionar-se, o planejamento estratégico pode ser uma maneira de compor um sistema
de governance no sentido de uma arena para o debate público sobre o futuro da cidade.
Posto isto, vale destacar que o Piano della Città de Gênova foi construído por
meio de uma série de consultas com representantes da economia genovesa, apresentado
e discutido em duas conferências estratégicas, realizadas em 1999 e 2002245,
envolvendo também outras representações, como lembra Bruno Gabrielli:
“Quando fizemos o Plano Estratégico para a cidade, fizemos muitas
assembleias, 40 ou 50, inclusive temáticas, voltadas ao centro histórico, ao
porto... Participavam cidadãos que eram convidados como associações,
grupos de moradores ou representantes de comitês. Em Gênova existem
muitíssimas associações de vários gêneros e tipos...”246

No caso específico da forma como a administração municipal se aproveitou de
projetos sociais já existentes para investir os recursos do Programa URBAN II,
evidenciam-se “resultados que são produtos da interação do governo local, do setor
privado e do setor voluntário”. Grande parte dos projetos da Medida 2 – Agregação
Social - do Eixo 2 – Revitalização Socioeconômica e Cultural já eram ações
implementadas por grupos de voluntários de assistência social, entidades privadas,
fundações, associações e uma série de operadores que utilizam recursos e dividem a
prestação de serviços com a administração pública. Ou seja, o programa articulou e
244
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potencializou ações que se realizam na confluência de atores privados, voluntários e
administração pública. Nesse sentido, a colocação de Paula sobre a participação em
termos de execução e não na construção de políticas públicas se confirma, porém, em
parte. A escuta dos problemas citadinos por parte da administração e a incorporação de
demandas sociais no desenho de muitos dos projetos de URBAN II e, sobretudo, do
Contratto di Quartiere, revelam uma brecha em que a participação avançou para além
da posição de mera executora de projetos ou serviços.
Analisando alguns aspectos que caracterizam a nova forma de gestão urbana
impregnada de práticas empresariais do mundo privado e o perfil do urbanista
preconizado na Nova Carta de Atenas como agente na implementação dos princípios
emanados pelo documento, denotam-se alguns alinhamentos. E apesar de traços tanto
do “novo urbanista”, quanto da “administração pública gerencial” ou da “governança”
serem evidentes na pesquisada realizada, isso não impediu processos e resultados
positivos para o centro histórico e sua população no âmbito dos programas em tela. A
trajetória cívica genovesa teria alguma influência?

3.3.

Cultura cívica e outras heranças do lugar

Nos estudos de Robert Putnam sobre as condições da democracia na Itália, um
capítulo importante são as origens da sua comunidade cívica247. Putnam percorre a
história da Itália medieval para identificar a contribuição das repúblicas comunais do
norte do país na constituição de uma “comunidade cívica” que, com suas normas e
participação cívica, possibilitou grandes melhoramentos na vida econômica e também
no desempenho governamental, em oposição ao caráter feudal que marcou o sul
italiano.
Ao argumentar sobre o enfraquecimento das repúblicas do norte da Itália em
função da enorme devastação causada pela peste negra no século XIV, bem como sobre
a dificuldade de exercer governos conciliares numa sociedade fortemente hierárquica,
Putnam ressalva o que, para ele, é uma notável exceção a esse espetáculo de decadência:
“...um grupo de cidades situadas na Itália setentrional e central, desde Veneza
no mar Adriático, passando pela Emilia e a Toscana, até Gênova no mar
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Tirreno, nas quais as tradições republicanas revelaram-se mais duradouras do
que em outros lugares mais ao norte”248

Neste contexto, vale destacar uma passagem da história genovesa que evidencia
este perfil das regiões do norte. Entre uma série de tentativas de anexações e divisões do
território, às quais Gênova parece sempre ter se oposto, nasce, então, a “Compagna”.
Em 1099, iniciada a conquista de importantes pontos militares e de comércio do
Mediterrâneo, faz-se necessário um pacto de pacificação institucionalizada, criando uma
forma de governo que consentisse um controle eficiente das ações da coletividade, mas
que também pudesse respeitar as ações internas de um corpo social há muito contrário à
dominação. Com a responsabilidade pela gestão da cidade, os principais detentores do
poder local reúnem-se e criam a Compagna Communis249, uma espécie de associação
para a defesa da cidade que durava quatro anos e envolvia, além do bispo, uma série de
conselheiros membros na nobreza, comerciantes e de outras classes emergentes250.
Na tentativa de compreender o êxito das instituições, Putnam lembra a afirmação
de Maquiavel de que o governo republicano estaria fadado ao fracasso onde não
houvesse condições sociais propícias e que seria muito fácil gerir os negócios em um
Estado no qual as massas não fossem corruptas, ou ainda, que seria impossível
estabelecer um principado onde existisse igualdade251. A este propósito, vale aqui
registrar um trecho de Poleggi e Cevini, citando a percepção do rabino Benjamin de
Tudela que, em sua passagem pela cidade em 1160, registra que “em Gênova não
governa um rei, mas senadores escolhidos pelos cidadãos, dentro da comunidade”252.
Ou seja, o legado do norte tenderia a ser propício para a formação de comunidades
cívicas, e este viés que diferencia norte e sul perduraria até a unificação italiana e
mesmo depois253. Não obstante as desestruturações vividas pelo norte em função de
epidemias e invasões estrangeiras, como os duelos dinásticos entre Espanha e França na
248

Idem, ibidem, p. 143
A fundação da Compagna na verdade marca o início da República, já que a partir daí se estabelece um
sistema de eleição por meio de conselhos dos representantes políticos, primeiramente os consoli, seguidos
pelo Podestà e pelo Capitano del Popolo, até os Doges, no século XIV.
250
POLEGGI, Ennio & CEVINI, Paolo. Op.Cit, p. 26
251
PUTNAM, Robert D. Op. Cit., p. 143
252
POLEGGI, Ennio & CEVINI, Paolo. Op.Cit., p. 37
253
Sobre os processos de longa duração, vale referenciar-se em Norbert Elias, quando, a respeito do
conceito de constância e direção, diz que “embora não-planejados, muitos processos sociais conservam a
mesma direção por centenas ou mesmo milhares de anos (...) e a continuidade do processo é mediada pela
transmissão de conhecimento especificamente social, adquirido mediante aprendizado na forma de
símbolos sociais, sobretudo símbolos linguísticos, e sem dúvida em todos os domínios da vida”. (ELIAS,
Norbert. Escritos e Ensaios. 1: Estado, processo, opinião pública. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, p. 3132)
249

136

Itália, Putnam chega a identificar incríveis correlações entre as tradições republicanas e
autocráticas do século XIV e a comunidade cívica nas regiões italianas nos anos 1970,
tendo como base índices de comunidade cívica como o voto preferencial, a leitura de
jornais e o associativismo. Para não confundir esta continuidade histórica com uma
simples coincidência, Putnam percorre a história italiana identificando a permanência
do “ideal da vita civile” nas regiões com tradições republicanas comunais, comprovando
que no sul da Itália

“as instituições políticas autoritárias foram reforçadas pela tradição de
vínculos sociais verticais, incluindo assimetrias de poder, exploração e
dependência em contraste com a tradição nortista de associações horizontais,
reunindo iguais em mútua solidariedade. No Sul, a política clientelista era
mais personalista, mais exploradora, mais transitória, menos ‘civil’”254.

Putnam avança e sugere ainda que o civismo ajuda a explicar a economia,
evidenciando que as tradições cívicas revelaram, em sua pesquisa, ser “um poderoso
determinante dos atuais níveis de desenvolvimento sócio-econômico”, ou seja, as
regiões mais cívicas da Itália são também aquelas cuja economia é mais dinâmica.
Assim também Putnam identifica a persistência das tradições cívicas no desempenho do
governo regional e nos níveis de sindicalização. Vestígios destas relações também são
visíveis em Gênova, seja na gestão coletiva dos bens, a exemplo do Banco di San
Giorgio255, seja nos altos índices de industrialização. A Ligúria mostra-se como uma
região de cidades que, como Gênova, representam um caso de sociedades urbanas e
industriais muito precoces com relação ao contexto nacional italiano256, chegando a
apelidar o bairro genovês de Sampierdarena de “Manchester Italiana”257.
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Durante o século XIX boa parte das formas associativas medievais gradualmente
perderam vigor e muitas manifestações de sociabilidade foram dissolvidas. Motivadas
pelas novas ideias trazidas pela Revolução Francesa, contudo, novas formas de
solidariedade social e econômica se manifestaram com a Revolução Industrial, e
“tal como uma segunda vegetação verdejante que brota após um incêndio na
mata, começaram a surgir novas associações mais vitais, em substituição
àquelas que haviam degenerado ou sido destruídas...”258.

Nesse período, a formação de sociedades de assistência mútua originou muitas
cooperativas. Putnam identifica o parentesco direto dessas organizações com as antigas
formas de sociabilidade organizada, sobretudo na Itália setentrional, e cita trechos do
ritual que cercou a declaração de propósitos de uma das primeiras cooperativas,
exatamente na Ligúria, explicitando a retomada da tradição medieval lígure259. Muitas
dessas cooperativas acabaram originando líderes sindicais e movimentos políticos, a
exemplo do partido socialista que se firmou nas áreas industriais ao redor de cidades
como Gênova, enquanto as relações clientelistas, cada vez mais organizadas, se
fortaleciam na estrutura de poder nas regiões menos cívicas da Itália260.
“Não raro uma antiga guilda reencarnava numa associação religiosa no
século XVIII, que por sua vez transformava-se numa sociedade de mútua
assistência, a qual incentivava a formação de cooperativas que mais tarde
viriam a constituir a base dos sindicatos261 e dos partidos políticos de
massa”262
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PUTNAM, Robert D. Op. Cit., p. 48
NEUFELD 1974 apud PUTNAM, Robert D. Ibidem, p. 151. Lígure refere-se à Região da Ligúria.
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PUTNAM, Robert D, Ibidem, p. 153
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Paolo Arvati relembra a primeira greve geral da “Itália unida”, protagonizada por Gênova, em 1900,
na qual os operários pleiteavam a reabertura da Camara del Lavoro municipal mediante eleição direta
para compor sua comissão executiva e o reconhecimento da liberdade sindical. A greve ficou conhecida
como os “5 dias do porto” e colaborou para a saída de Saracco do governo da Itália. Após praticamente
uma década de lutas, greves e ocupações de fábricas, contra a redução do trabalho industrial que já se
fazia sentir entre os anos 1950 e 1960, Arvati cita outra greve que parou a cidade de Gênova e mais de
cem navios italianos espalhados pelo mundo, a “greve mundial dos marinheiros”, em 1959. O autor
também relaciona os jovens que entraram em cena em protestos contra o autoritarismo, a partir dos anos
1960, em Gênova, como herdeiros das lutas operárias, dando continuidade à história combativa genovesa.
(ARVATI, Paolo. Genova 1960, cinquant’anni anni dopo. Gênova, 2010. Disponível em:
<http://www.liguria.cgil.it/attachments/1654_relazione_arvati.pdf>, acesso 15 de março de 2011). O
entrevistado Vincenzo reconhece a tradição operária, sobretudo a resistência dos trabalhadores do porto,
como um impedimento à consagração do porto genovês como base para os navios de cruzeiros sob o risco
de uma possível redução dos postos de trabalho vinculados ao transporte de mercadorias. Ou seja, haveria
um movimento dos trabalhadores portuários contrário à concentração dos navios de turismo em Gênova,
preferindo que optem por portos como o de La Spezia, também na Ligúria.
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A este exemplo, Poleggi e Cevini relatam que, nos anos 1860, enquanto a cidade
de Gênova se expandia em direção às colinas, iniciou-se uma política para a construção
de casas operárias. A busca pelos meios para construir habitações para as “classes
pobres e trabalhadoras” abriu um longo debate sobre as alternativas de intervenções
diretas do município e, em 1865, surgiu um acanhado programa de premiação (em
dinheiro e em terrenos) para construtores que fizessem casas populares, ocasião em que
apareceram as primeiras sociedades cooperativas de construção. No período entre 1865
e 1873, durante esta política de premiação, as duas primeiras sociedades, Società Mutua
Cooperatrice per la Provvista di Viveri e di Abitazioni (de 1864) e a Società Anonima
Cooperativa per la Costruzione di Case per gli Operai (de 1867), construíram mais de
650 alojamentos e, entre 1888 e 1893, aconteceu um verdadeiro boom das cooperativas.
O intuito destas organizações foi o acesso à propriedade privada por parte dos operários,
que deixavam de ser “sócios” tornando-se proprietários com a dissolução da cooperativa
ao final do programa. Seu fundo social constituía-se de ações, pagas em pequenas
parcelas mensais ou semanais, e ao sócio era permitido participar dos sorteios de
entrega dos imóveis263.
Nos períodos mais recentes pesquisados por Putnam entre 1970 e 1980,
“Não obstante as grandes ondas migratórias, as mudanças econômicas e as
convulsões sociais verificadas na península nesse intervalo, as normas e os
comportamentos cívicos contemporâneos reproduzem tradições regionais que
estavam desde há muito estabelecidas”264.

Não é objetivo aqui, sob a inspiração de Putnam, oferecer evidências sobre a
influência das tradições cívicas na configuração do centro histórico genovês e na
avaliação positiva de certos aspectos dos programas de requalificação e sua gestão.
Todavia, parece importante registrar elementos como pesquisas históricas e testemunhos
atuais que, entrecruzados, podem oferecer algumas pistas para compreender a
permeabilidade deste ambiente para a construção de práticas de requalificação urbana
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Poleggi e Cevini identificam 13 cooperativas deste gênero entre 1864 e 1893 e em 1887, de acordo
com dados do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, relatam que o capital das sociedades
genovesas representava três quartos do capital investido em todas as sociedades deste gênero na Itália.
Contudo, os autores criticam a “falsa bandeira de casas operárias” destas sociedades, pois o operário sem
condições de liquidar suas dívidas após ser contemplado, muitas vezes acabava cedendo seu posto aos
“sócios burgueses”, denotando uma “falta de amadurecimento e de uma consciência política relativa à
questão da moradia nos movimentos operários e socialistas, sem uma coerente e eficaz linha estratégica
neste campo”. (POLEGGI, Ennio & CEVINI, Paolo. Op.Cit, p. 210)
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dissonantes daquelas que, por sua característica segregadora, excludente e estritamente
mercantil, têm sido alvo de críticas.
Perulli comenta que nas sociedades modernas o nível de associativismo mede a
complexidade organizacional alcançada e a esfera associativa se articula e se especializa
em mil direções. Para o autor, esta esfera crescente de organização associativa foi
assumida pelo Estado moderno de modo ambivalente. No início, confunde-se com uma
sociedade civil que tende a se construir com autonomia em relação ao Estado,
desafiando o Absolutismo. Posteriormente, é assumida e governada pelo Estado, que
nelas busca o consenso de diversas formas, democráticas ou autoritárias. Enfim, nas
democracias maduras do século XX as associações tornam-se formas de representação
plural. O público, para não perder contato com a sociedade, é chamado a reconhecer a
legitimidade e a produtividade das formas associativas. Torna-se parceiro e não mais
uma autoridade que comanda e controla neste mundo repleto de associações265.
De fato, parecem ainda existir evidências desta tendência ao associativismo no
centro histórico de Gênova, de acordo com passagens da entrevista feita com Bruno
Gabrielli, ex-assessor da prefeitura de Gênova, e também no histórico de mobilização
social em torno da requalificação do centro histórico descrito mais adiante.

“Quando eu era assessor (de 1997 a 2007) fizemos um levantamento dos
grupos, associações importantes no centro histórico e descobrimos que
existiam 1.700 grupos e percebemos que essa era a ossatura da cidade, isto é,
grupos de solidariedade como, por exemplo, jovens que ajudam os idosos, se
organizam em horários, fazem escalas e tal. São jovens que estudam, mas que
dedicam uma parte do seu tempo a isso (...). Pense que no imediato pósguerra, eu me lembro muito bem, havia uma solidariedade fortíssima,
estendida para tudo, as casas eram abertas, não havia problema de
relacionamento...”266

Com efeito, na seleção de grupos e associações a serem entrevistadas neste
trabalho, encontrou-se uma imensa rede de solidariedade no centro histórico. Cada
igreja ou paróquia possui um centro de acolhimento, de escuta dos problemas do bairro,
um grupo de voluntários que recolhe mantimentos, que auxilia na assistência social a
idosos, crianças, imigrantes. Associações como San Marcellino e San Benedetto al
Porto têm uma enorme rede de serviços que certamente reflete na percepção do
desempenho governamental, na medida em que as parcerias do poder público com tais
entidades otimiza o atendimento das demandas sociais, como acontece no próprio
265
266

PERULLI, Paolo. Op. Cit, p. 16-17
Trecho de entrevista realizada em 2010 com Bruno Gabrielle.

140

URBAN II, em que seus recursos foram investidos em ações sociais já desenvolvidas
por essa rede de associações, organizações não governamentais, voluntários etc.
Entre as ações estratégicas da prefeitura genovesa para 2011, percebe-se a
incorporação da governance, como demonstra a previsão de ampliação dos parceiros do
terceiro setor que trabalham em rede com a prefeitura na prestação de serviços sociais e
de saúde:

Ações Estratégicas
Quadro 2: Reforçar a programação estratégica e potencializar os processos de governance do terceiro
setor e a integração com as instituições de maior credibilidade
Indicador
Quantidade
Quantidade
Previsão
2009
31/10/2010
para 2011
Extensão da rede: organizações do terceiro setor e
outras instituições que operam em rede com a
72
80
85
prefeitura
Integração com instituições: pessoas atendidas por
intervenções sócio sanitárias em integração com a
3.508/24.000
3.266/24.000
15,6%
ASL267 3 sobre um total de casos seguidos pelos
=14,6%
=13,6%
serviços sociais
Traduzido do original disponível em: <http://www.viveregenova.comune.genova.it>, acesso: 5 de janeiro
de 2011

Gazzola acha difícil dizer se a tendência dos genoveses para o associacionismo
tem origem nos distantes hábitos medievais de estabelecer pactos políticos e comerciais,
se é uma vocação ou uma necessidade, mas destaca um censo das associações que
revelou um surpreendente número de 1.868 entidades sem fins lucrativos espalhadas
pela cidade, sem contar aquelas com finalidades comerciais, empreendedoras, lúdicas e
de serviços268.
Além dos antecedentes associativistas, destaca-se também na administração da
cidade uma longa tradição de governos de esquerda269 e, ao que parece, comprometidos
com o bem-estar da população, como lembra Bruno Gabrielli, quando perguntado sobre
o perfil dos administradores municipais:
“A prefeitura é boa. Desde os anos 1990, 60% do orçamento da cidade é
destinado à assistência social e isto não se modificou, mesmo agora com esta
situação de crise, este orçamento da prefeitura de Gênova continua intacto
porque é irrenunciável. Tivemos, sobretudo, uma história de continuidade.
267

As Aziende Sanitarie Locali (ASL) são autarquias que fornecem assistência de saúde em nível local
por meio de parcerias com entidades públicas ou privadas.
268
GAZZOLA, Antida. Trasformazioni Urbane: società e spazi di Genova. Cit., p. 98.
269
“Gênova foi uma das cidades mais importantes para a resistência em 1945, um dos pilares dos
partigiani, portanto, de esquerda. Digamos que Gênova tem uma forte presença do Partido Comunista e
há uma série de grupos de esquerda e de extrema esquerda, do tipo lotta comunista. Por tradição Gênova
é de esquerda, não sei bem dizer o porquê...”. Trecho de entrevista realizada em 2010 com Alessandro.
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Tivemos logo depois da guerra uma administração de esquerda com um
prefeito socialista, depois veio um prefeito comunista ótimo, foi adorado
pelos cidadãos e administrou a cidade por muitos anos, depois veio um
democrata-cristão muito bom, que deu continuidade aos programas do
prefeito anterior, aliás, iam juntos a Roma pedir dinheiro para a cidade ! Isto
é uma situação muito particular, ou seja, até mesmo ali, é verdade que
tivemos um democrata-cristão, mas uma pessoa boa, correta. Depois, em
1975, voltou a esquerda e agora ainda estamos com a esquerda. Desde 1975,
portanto, passaram-se 35 anos e ainda continua a esquerda. Sob este ponto de
vista, devo dizer que esta é uma cidade especial para os prefeitos, porque só
tivemos prefeitos corretos. Sabe que em Milão tiveram prefeitos inclusive
ladrões, Torino teve seus desastres também. Gênova, ao contrário, digo, seja
de direita ou de esquerda, teve pessoas corretas, sempre corretas. Não é uma
cidade corrupta, falo da administração, naturalmente...”270

De fato nos documentos oficiais da prefeitura de Gênova, que demonstram a
reação aos enormes cortes de investimentos públicos anunciado pelo governo italiano
no final de 2010, procura-se evidenciar a preocupação em manter os investimentos na
área social:

Gráficos 3 e 4: comparação da queda nos investimentos na área social na
Itália e em Gênova.
Disponível em: <http://www.viveregenova.comune.genova.it>, acesso: 5 de
janeiro de 2011

Tabela 2: Demonstrativo municipal de despesas na área social indicando a manutenção dos
níveis de investimento. A área que abrange o centro histórico (“centro est”) é a que mais
concentra recursos desta natureza. No momento da consulta, os dados referentes a 2010 ainda
não estavam disponíveis e os dados para 2011 são previsões.
Disponível em: <http://www.viveregenova.comune.genova.it>, acesso: 5 de janeiro de 2011
270

Trecho de entrevista realizada em 2010 com Giovanni
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A fala da prefeita destaca o sentido contrário à política nacional:

“Para a prefeita, o modelo genovês, oposto àquele nacional, teria já dado seus
frutos: se na Itália houve um aumento da dívida pública, em Gênova
encontra-se em diminuição, se o governo central reduziu os fundos para o
welfare, em Gênova permaneceram sem variação, favorecendo a assistência a
um grande número de usuários.”271

3.4.

A Sociedade local como mediação

Fazendo um levantamento das discussões realizadas em torno da problemática de
requalificação do centro histórico de Gênova, bem como das alternativas de
intervenções e ações coletivas na área, depara-se com alguns importantes registros de
atuações que, de alguma maneira, representam uma forma de participação.
Uma importante publicação que consubstancia percepções e sugestões para uma
política de valorização da área central e que parece marcar o momento de “retomada”
do centro histórico por parte dos seus habitantes, defronte aos já mencionados processos
de depreciação da área, é o “Livro Branco sobre o Centro Histórico”, que será depois
seguido do “Livro Verde sobre o Centro Histórico”. Frutos do trabalho de comitês
formados pela população desta região, a partir de 1989, reunidos na União dos Comitês
do Centro Histórico.
Na verdade, antes mesmo da formação de tais comitês, grupos de habitantes já se
reuniam informalmente para discutir problemas urbanos dos seus bairros como
iluminação, recolhimento de lixo e coisas do gênero, em contextos bastante delimitados
do centro histórico e com um particular recrudescimento na relação com os dependentes
químicos em algumas áreas, o que desencadeou ações mais organizadas. O “Livro
Branco” registra uma assembleia realizada em 31 de maio de 1989, em Sant’Agostino,
para discutir a questão do consumo de drogas, ocasião em que se cria o “Comitê
Sarzano”, seguido da formação dos comitês de Santa Maria de Castello, Grazie, Molo,
Vigne, Prè e San Lorenzo. Entre os vários problemas urbanos, certamente a micro
criminalidade e o consumo de drogas eram apenas uma parte, mas, por sua evidência,
favoreceram a mobilização da população.

271

Marta Vincenzi: il bilancio comunale del 2010. Jornal Mentelocale. Gênova, 28 de dezembro de
2010. Disponível em: <http://genova.mentelocale.it>, acesso: 05 de janeiro de 2011. Tradução livre.
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As paróquias se solidarizaram com o movimento dos comitês e a União dos
Comerciantes do Centro Histórico colaborou distribuindo questionários e recolhendo
sugestões e reclamações da população.
Em 1990, consubstancia-se uma carta com mil assinaturas em adesão ao
movimento e, a partir dali, nas frequentes reuniões, das quais muitas aparentemente
desorganizadas e dispersas, chega-se a alguns resultados. Dos pequenos problemas
identificados e georreferenciados, foi possível construir uma trama da complexidade e
dimensão de certas questões. Apesar do caráter qualitativo e sintetizado dos dados
recolhidos, o grupo estabeleceu possíveis relações entre as várias formas de degrado
identificadas. Em reunião realizada em abril de 1990, com a presença do principal
candidato à prefeitura da cidade nas próximas eleições, ficou evidente a importância dos
comitês e do trabalho desenvolvido. Destaca-se nesta trajetória:
- a contribuição dos comitês para chamar a atenção da opinião pública para os
problemas do centro histórico;
- a recuperação do centro histórico voltada necessariamente para a população e
suas necessidades, antes de ser um hipotético cartão de visitas para futuros e prováveis
turistas;
- o quadro do degrado e das suas múltiplas causas levantado pelos comitês, fruto
do amadurecimento e autoconhecimento dos problemas
- o objetivo, por parte dos comitês, de estimular ações concretas para reagir ao
processo degenerativo a partir de suas causas, de suas raízes;
- a transformação do “Livro Branco”, elaborado pelos comitês, em um documento
programático, para além da denúncia, afirmando princípios e delineando possibilidades
de intervenções, ou seja, um documento propositivo.
Muitas propostas não eram novidade. A inovação estava na forma de compor um
quadro unitário e complexo dos problemas, a partir das instâncias e das pessoas que
habitavam o centro. Os resultados foram obtidos com o preenchimento de questionários
distribuídos a usuários, trabalhadores, estabelecimentos comerciais e moradores do
centro. Foram respondidos cerca de 300 questionários e não se tratou de uma iniciativa
partidária ou de cunho científico. Os principais problemas levantados diziam respeito a
aspectos cotidianos de fruição da região e apontavam a questão da droga, da segurança e
da difícil integração dos imigrantes extracomunitários272. De acordo com a avaliação
272

Há relatos de que o período entre os anos 1980-1990 os cidadãos estiveram especialmente mobilizados
contra a presença de imigrantes, dependentes químicos e andarilhos. Cf. MARANDOTTI, Veronica.
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feita por parte dos comitês organizadores da pesquisa, a experiência cotidiana no centro
histórico envolvia relações de amizade, de vizinhança e a ideia de comunidade, mais
fortemente que noutros bairros da cidade. Deste modo, a convivência civilizada e
amistosa nesta região foi descrita como o principal valor na opinião da população,
deixando em segundo plano, a conservação do patrimônio histórico e artístico, visto
como um item de luxo se comparado ao valor de um espaço de convivência pacífica,
limpo e sem as condições de marginalidade que marcavam o centro histórico naquele
período. A partir da pesquisa feita pelos comitês, entendeu-se que o respeito aos direitos
de cada um, sem eliminar o direito do outro, junto à rede de relações entre grupos e
pessoas, uma cultura de solidariedade e de sentimento de pertencimento constituíam
também patrimônio, além de um valor político.
Alguns pressupostos importantes orientaram as ações deste grupo, como o fato de
esclarecerem que quaisquer propostas de intervenção para a melhoria do centro
histórico não poderiam se tratar de projetos isolados, mas deveriam contemplar uma
visão de conjunto. Mesmo que fossem necessárias intervenções por setores e
distribuídas a curto, médio ou longo prazos, seria fundamental ter uma perspectiva
orgânica, global. Pleiteavam uma visão conjunta de alta cultura e vida cotidiana, no
sentido contrário à recuperação de importantes monumentos com uma área envoltória
precária. Ou seja, não aceitariam intervenções de recuperação de edificações de
interesse artístico e arquitetônco sem políticas sociais e serviços públicos no entorno
destes monumentos; bem como rejeitariam qualquer discurso no sentido de depreciação
do centro, em função da concentração de situações problemáticas, acentuando as
características únicas desta porção da cidade e da absoluta decisão destes habitantes de
permanecerem ali.
No que tange aos resultados do levantamento feito por estes comitês, para cada
item selecionado como criticidade, o grupo apontou soluções possíveis e/ou serviços
subutilizados e que poderiam maximizar a solução de alguns problemas. Os principais
itens iseridos nos questionários e que serviram de base para a elaboração do “Livro
Branco” foram:

Genova: Begato, una periferia limite ? Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso). Faculdade de
Arquitetura,
Politécnico
de
Milão,
2010.
Disponível
em
<https://www.politesi.polimi.it/bitstream/.../1/2010_05_Morandotti.pdf.pdf>, acesso: 01 de março de
2011, p.52. Em entrevista realizada em 2010, um funcionário da polícia de Gênova relembrou que neste
período, em função de agressões contra imigrantes, o número de policiais aumentou nas ruas do centro.
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a. Problemas sociais: a relação entre a droga e os imigrantes, a questão da droga,
os extracomunitários e problemas higiênico-sanitários;
b. Os serviços urbanos: iluminação, limpeza urbana, rede hídrica e esgoto,
espaços de agregação e áreas verdes, tráfego e circulação;
c. Degrado arquitetônico: percepção do degrado do ponto de vista dos habitantes
(não especialistas); edifícios recuperados espontaneamente; becos não frequentados;
d. Propostas pontuais;
e. Valores da cidade antiga;
f. Atividades econômicas;
g. O centro histórico visto pelos jornais e pelas pessoas.
Com o amadurecimento das discussões, a continuidade dos encontros e o
envolvimento dos atores sociais presentes no centro histórico, em 1992, publica-se o
“Livro Verde Sobre o Centro Histórico”. Com as mesmas características de um trabalho
coletivo e compartilhado, os comitês exprimem, mais uma vez, os problemas e as
perspectivas de recuperação do centro histórico do ponto de vista de quem o vive.
Porém, desta vez, a proposta foi superar o nível da denúncia, mais marcante no “Livro
Branco” e, a partir de uma segunda sondagem com a população, aprofundar, com maior
atenção, a perspectiva dos habitantes, os objetivos da pesquisa, e, substancialmente,
verificar as reais possibilidades de uma recuperação e retomada do centro histórico.
Considerando os princípios do grupo como eixos, os comitês discutiram novas
questões nesta segunda etapa do trabalho. Evidenciou-se, por exemplo, a perplexidade
com relação aos trabalhos de reconversão da zona portuária, um waterfront contíguo ao
centro histórico, mas sobre o qual os projetos pareciam não discutir os possíveis
impactos. Retomando projetos urbanos já vividos pela cidade, o grupo relembrou
aqueles nos quais não houve o cuidado de inserção da população na sua concepção e
discussão, implicando muitas vezes em modificação do patrimônio arquitetônico,
expulsão de pessoas ou projetos onde o pequeno comércio e as pequenas atividades
familiares perderam espaço. Os comitês destacaram também o perigo de intervenções
rápidas, conduzidas por expoentes da arquitetura, com intenção de marcar uma nova
imagem, não de caráter contextual, mas ao estilo dos próprios projetistas, chamando a
atenção para a dissonância entre as dimensões das intervenções e a dimensão da vida
social local. Chamaram a atenção para as consequências sobre a população residente,
sobre a mobilidade urbana e o espírito cívico, para além do interesse econômico e do
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poder simbólico da retomada do centro e do valor histórico de sua identidade, toda a
cidade estava em questão e não só o seu “antigo coração”.
Há novamente um chamamento à inserção da população nos projetos para pautar
as transformações, sobretudo na moradia e na valorização da produção tradicional, e não
apenas nas mais inovadoras e para recriar a confiança e o orgulho de seus habitantes,
respeitando o caráter arquitetônico-urbanístico e seu valor histórico e artístico, o tecido
social e seus valores humanos, o sistema econômico e sua dimensão civil.
Adentrando em cada aspecto retomado pelo Livro Verde, aprofundaram-se as
propostas e os caminhos desejáveis para um processo de requalificação do centro
histórico. Dada a inadequação de muitas leis e instrumentos urbanos para intervenções
dentro deste novo escopo proposto pelos comitês, o grupo sugeriu que, para além da
reflexão sobre tais questões, fossem tomadas atitudes práticas de modo a dar respostas
operacionais e concretas às demandas.
No Livro Verde estão ainda presentes contribuições de especialistas do mundo
acadêmico, de entes públicos e de diversas associações relacionadas com o centro
histórico, além de uma série de entrevistas representativas dos grupos sociais
pesquisados em 1991 – comerciantes e habitantes do centro – que revelam o espírito
cívico e algum “germe” da participação na história do centro histórico.
A coleta de dados realizada a partir da aplicação da segunda leva de questionários
assumiu um caráter mais amplo e organizado. Os comitês buscaram obter a máxima
heterogeneidade de público, distribuídos de maneira bastante difusa no centro histórico,
e caracterizou-se um tipo de investigação bastante próxima do que se chama de
pesquisa-ação273. Apesar de a pesquisa ter coberto o eixo Prè – Molo – Madalena, os
bairros não apresentaram o mesmo nível de retorno. Percebeu-se a baixa participação
daqueles habitantes de bairros do centro com maior índice de marginalidade. Houve o
retorno de mais de 700 questionários aplicados aos moradores e houve o cuidado de
cruzar os resultados dos questionários com outros dados estatísticos dos habitantes da
cidade, de modo a conhecer melhor perfil dos questionados.
Este questionário abordou o modo como as pessoas vivem na área central:
situação da moradia, trabalho, os problemas cotidianos e a possibilidade de “desistirem”
273
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147

do centro. Destaco a seguir apenas alguns dos mais relevantes dados obtidos nesta
pesquisa.
Dos questionados, 62% possuía casa própria274, enquanto 36% pagavam aluguel.
Entre as perguntas feitas sobre reformas realizadas nas residências, destaco apenas o
fato de 73% dos entrevistados terem realizado melhorias, a maior parte há cinco ou dez
anos, e terem demonstrado pré-disposição para participar de processos de recuperação
do centro histórico. Ainda entre os aspectos habitacionais, os comitês puderam verificar
quais tipos de intervenções eram mais urgentes para balizar possíveis ações do poder
público. Sobre os principais problemas enfrentados para a reforma dos condomínios, a
maior dificuldade apontada foi o custo das obras, de modo que isto também passou a ser
uma pista para projetos futuros de requalificação. Por fim, uma pergunta simples, mas
que indicou perspectivas positivas em uma retomada do centro, foi que 55% dos
questionados responderam estar satisfeitos em viver no centro, enquanto 31% estavam
pouco satisfeitos e apenas 12% não se sentiam satisfeitos. Ou seja, verificou-se a
disponibilidade das pessoas em permanecer na área. Curioso também foi o fato das
classes de dirigentes, empreendedores, profissionais liberais, empregados, em resumo,
as pessoas de idade média e com maior nível de escolaridade, serem aquelas mais
satisfeitas com a vida no centro e os comitês se indagaram se isso não revelaria uma
classe mais sensível ao patrimônio cultural presente na área. Os níveis de menor
satisfação notadamente vinham dos grupos de desempregados, donas de casa, operários
e técnicos, ou seja, a população com maiores problemas de renda.
No que se referiu aos estabelecimentos comerciais, 150 participaram da pesquisa.
Entre as respostas mais relevantes, destaca-se o fato de que, ao contrário da propriedade
habitacional, no caso dos estabelecimentos comerciais, 72% dos pesquisados pagavam
aluguel, 65% possuíam o negócio entre 10 e 20 anos e, em 47% dos casos, tratava-se de
tradições familiares. Sobre as principais vantagens e problemas em manter um comércio
no centro, enquanto a centralidade é notadamente a maior valia, a criminalidade, a droga
e a falta de limpeza urbana e estacionamento para os clientes275 foram respectivamente
os maiores problemas apontados pelos pesquisados. Como a maior parte dos
comerciantes entrevistados (64%) apontou que seus negócios pioraram nos últimos
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De acordo com dados oficiais disponibilizados por Paolo Arvati, responsável pelo departamento de
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anos, percebeu-se grande diferença na satisfação em estar no centro se comparado à
opinião dos habitantes: 15% se sentiam satisfeitos, enquanto 49% pouco e 34% nada
satisfeitos e um dado já preocupante mostrou que 39% dos comerciantes pretendiam
transferir seus negócios para fora do centro.
A partir da análise das respostas aos questionários, o grupo de trabalho fez uma
série de sugestões para alimentar políticas públicas de requalificação do centro histórico
de maneira bastante concreta, objetiva e setorizada, abrangendo escala e orientação para
projetos, tipologia de intervenções, custos, financiamentos e incentivos. Foram ainda
discutidos os problemas, requisitos e exigências para o centro histórico lidar com as
mudanças de perfil econômico da cidade, uma vez que não havia mais a estreita relação
com a atividade portuária, mas a chegada do terciário avançado, como bem
contextualiza Harvey276.
Para Bruno Gabrielli, interlocutor deste trabalho, nem todos estes comitês tiveram
de fato um papel relevante. No entanto, a experiência de participação destes comitês e
de outros fora do centro histórico em assembleias promovidas também pela
administração municipal, foi importante para a incorporação de demandas da população
no planejamento da cidade. Gabrielli refere-se às cerca de 50 assembleias feitas para a
estruturação do Plano Estratégico da cidade em 2000, para as quais foram convidados
associações e grupos de todos os tipos, mas, sobretudo, os comitês de bairro que
posteriormente se transformaram em conselhos de circunscrição, funcionando
praticamente como subprefeituras com gestões locais de caráter público.
“Alguns comitês, especialmente aquele de Vigne, não funcionaram tanto
porque não foram capazes de alcançar seus objetivos, mas os comitês
anteriores e que depois deram origem aos Conselhos de Bairro foram
importantes. No curso das assembleias, em particular aquelas para discutir o
centro histórico, veio à tona um raciocínio por parte dos cidadãos, que diziam
que a prioridade deveria ser dada ao centro histórico. Eu fiquei estarrecido,
porque participavam inclusive cidadãos de outras zonas, algumas muito
degradadas na periferia, e diziam “antes de nós, o centro histórico” e eu
fiquei impressionado com esta motivação. Eu perguntava como vocês
pensam no centro histórico desta forma e eles diziam que, para todos eles da
comunidade genovesa, o centro histórico é uma ‘bola de ferro amarrada aos
pés’, é um fato negativo, ao mesmo tempo em que é um tesouro nosso, pois
ali dentro está tudo o que temos de melhor. Portanto, se vocês derem
prioridade ao centro histórico, toda a cidade melhora, melhoramos inclusive
nós. Este foi o raciocínio. Eu me lembro de perguntar aos meus colegas se
havia entendido mal... Então este é um episódio de participação porque a
construção do Plano Estratégico da cidade nasceu através de uma forte

276

HARVEY, David. Op. Cit.

149

participação, foram muitos os encontros, sempre feitos em sistema de
assembleia.”277

Contudo, após algumas intervenções, certos comitês assumiram uma postura nem
sempre compartilhada com os gestores públicos ou operadores sociais do centro. Para
Anna Nicoletti, arquiteta responsável por parte dos projetos de requalificação do centro
histórico de Gênova, seu contato recente com comitês de moradores, em geral, tem
deixado a impressão de uma atitude marcada pela oposição às propostas interventivas,
mais do que uma ação propositiva. Nicoletti refere-se, sobretudo à oposição dos
moradores à instalação do Drop-in Center no Gueto, apesar de a arquiteta concordar
com a problemática envolvida na instalação de um serviço para dependentes químicos
em um bairro onde os problemas já são bastante diversos e concentrados. Neste sentido,
a solução de adaptar o serviço ao acolhimento de imigrantes parece ser talvez mais útil
ao bairro e provocar menos resistência. Considerando que se trata de um comitê
formado posteriormente às intervenções, revela mais uma reação do que uma
organização para a participação.
Mirian Cancellara também é crítica à postura do pequeno comitê formado por
remanescentes de italianos que habitam o Gueto. Sendo a principal gestora do Drop-in
Center a ser instalado no Gueto, como parte dos projetos URBAN II e Contratto di
Quartiere, Mirian foi questionada acerca do processo de concepção do projeto e seu
caráter participativo e explicou:

“Quando estávamos pertinho de Príncipe e não neste bairro, fomos
contatados por parte de quem estava preparando os projetos do URBAN II
que tratavam da requalificação do Gueto. (...) quem entrou em contato
comigo foi o Gatti. Fomos chamados por ele para preparar a parte social do
projeto urbanístico voltado para o Gueto, porque nos foi dito que sem uma
parte social dedicada às pessoas mais vulneráveis do bairro, isto é, dos
frequentadores mais frágeis do bairro, sem isso a Comunidade Europeia não
teria aprovado a intervenção urbanística, porque somente com a intervenção
urbana a Comunidade acreditava que não se garantiria uma intervenção com
efeitos duradouros. Desta forma, devíamos demonstrar que junto da
requalificação urbana haveria também uma atenção à população que era
aquela mais vulnerável ali presente. Exatamente de acordo com quem
trabalhava com o arquiteto Giancarlo e o grupo promotor dos projetos, a
dependência química era o problema mais relevante e o nosso Drop-in
Center para dependentes químicos, onde as pessoas poderiam ir para se lavar
e tal, seria adequado para, como dizer, ter este problema um pouquinho sob
controle, um pouco isso. Então, com os recursos de URBAN II foram
comprados estes dois imóveis, este destinado aos dependentes químicos – o
Drop-in – e aquele da frente para um ambulatório, sobretudo porque se
pensava em atender infectologia, porque aqui estão os transexuais, tem uma
277
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frequência de atividades de prestação sexual etc., portanto, os infectologistas
poderiam ter, digamos, um campo importante, seja pela dependência
química, pela prevenção do HIV ou pelas doenças sexualmente
transmissíveis. Este era o primeiro pensamento”. 278

A partir deste convite feito por Gatti, Mirian e a AFET279 passaram a trabalhar
para a instalação do serviço no bairro, quando começaram a surgir posições contrárias
por parte de um grupo de moradores que conseguiu suspendê-lo temporariamente.
“Por enquanto não instalamos [o Drop-in] porque há um obstáculo criado
pelos cidadãos que não querem que os usuários do Drop-in passem em frente
às suas casas (...). Numericamente são poucos moradores, são poucas as
pessoas que realmente se opõem, mas como os administradores resolveram
escutar a todos, resolveram dar voz a todos, tiveram de escutar também estes
poucos (...). Devo dizer a verdade, a esta altura eu não sou mais a favor dos
cidadãos (...). Entendo se você disser que não quer que este local seja
eternamente o centro da droga, mas se colocamos um serviço, nós ajudamos
não? A ideia do serviço é esta...”280

Mirian levanta hipóteses que expliquem o motivo da resistência sugerindo que,
enquanto o Contratto di Quartiere, em função de sua escala mais reduzida, teve uma
aproximação maior com os habitantes, o URBAN II, mais abrangente, teria construído
uma inter-relação um pouco frágil com a população e com o próprio Contratto.

“Provavelmente cada um (Contratto e URBAN II) caminhou por conta
própria. (...) o Contratto di Quartiere veio depois, mas antes já estava ativo
este URBAN II e provavelmente não foram bem inter-relacionados. O outro
[Contratto] nasceu sucessivamente e criou um pouco de ansiedade na
população que não tinha pleno conhecimento de URBAN II, não sabia
exatamente o que seria realizado, se criou uma fantasia sobre estes locais de
utilização social para o bairro em geral. Quando nós chegamos, estes imóveis
já estavam reestruturados e fomos chamados a transferir nosso projeto do
Drop-in para cá, que por enquanto funciona entre Príncipe e Prè. Depois foi
criado este problema dos cidadãos não quererem o serviço aqui. Permitiramnos abrir para os estrangeiros, mas não para os dependentes químicos...”281

Ao explicar um novo projeto em curso no bairro central de Maddalena, Alberto
também se mostrou bastante reticente com relação ao tipo de atuação de alguns comitês
de moradores. Trata-se do Pacto pela Maddalena, um grande e complexo projeto que
prevê a renovação de um bairro também bastante problemático em função da exploração
da prostituição e outras atividades ilícitas, mas que, dada sua fase inicial, não foi
278
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contemplado entre os projetos analisados aqui. Sobre a forma como um comitê de
moradores reagiu ao projeto, Alberto argumenta:
“Existe um comitê, na verdade uma associação, mas que não tem ajudado...
uma atitude particular... No Gueto isso é menos evidente, menos forte,
porque o problema ali é com os drogados, não há muita capacidade política,
ali [na Maddalena], ao contrário, moveram-se de forma mais esperta,
tentando desqualificar o trabalho do grupo. Infelizmente, na minha opinião,
não é essa a estrada. Nós empregamos muito tempo, anos para pensar e
organizar este projeto, que pode trazer recursos importantes, contribuições
importantes para a transformação do bairro. Não se deve colocar uma
máquina dessas em funcionamento para agradar uns e outros... Estamos
falando de intervenções inclusive estruturais, uma área ainda com resquícios
de bombardeios da guerra será demolida para a construção de uma escola
maternal moderna, uma intervenção importante, este grupo conseguiu
comprar um imóvel onde será instalado um laboratório social importante para
o bairro (...) Já fizemos uma experiência dessas onde se reúnem grupos
políticos, comitês pelos direitos das prostitutas, associações, coisas muito
diversas e que criam uma presença no bairro, trazem energia...”282

Percebe-se, portanto, um relacionamento conflituoso entre grupos locais e alguns
projetos, assim como uma reação à perspectiva de mudança dos bairros. De um lado, o
histórico de reivindicação dos comitês de bairro já apresentava uma postura mais hostil
à presença dos dependentes químicos e dos imigrantes, muitas vezes relacionando-os ao
tráfico de drogas, o que nem sempre se confirma283. De outro, o movimento pró-ativo
dos comitês não significou necessariamente sua participação plena na construção de
propostas, ainda que tenha havido sensibilidade da administração pública em incorporar
muitas de suas demandas em projetos para a cidade.
Se é verdade o que Lefebvre afirma que, “na prática, a ideologia da participação
permite obter pelo menor preço a aquiescência das pessoas interessadas”284, nestes
casos, o preço tem se mostrado um pouco mais alto. Contudo, estes conflitos na disputa
do controle do território por grupos locais são altamente positivos no enfrentamento dos
“fatores longínquos” ou das “forças centrífugas” dos quais fala Milton Santos. Noutros
termos, um território que se quer sob controle local, ainda que numa relação conflitante
entre diferentes sujeitos ali presentes, não está à disposição como simples receptáculo
de interesses alheios. Mesmo projetos bem intencionados e numa escala próxima,
282
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precisam ser construídos a partir de negociações adaptadas “às contingências da
existência comum, no espaço da horizontalidade”285.
Sobre a escuta dos problemas dos bairros para a concepção de projetos ou para a
decisão de como investir os recursos públicos, Gabrielli destaca positivamente o Gueto
e antecipa alguns aspectos que fizeram a diferença na construção da proposta de
atividades e da gestão da Casa di Quartiere, parte do Contratto di Quartiere:
“Estes programas [de requalificação] para os quais a prefeitura pedia
financiamentos ao governo, ao Ministério, à Comunidade Europeia, para
fazê-los, se devia escutar um pouco os cidadãos, inclusive para entender
quem estaria envolvido nas intervenções e Giancarlo promoveu muitos
encontros, inclusive no Gueto, fez muito encontros, aliás, foi um local onde
os cidadãos foram escutados e perguntados quase um por um, e ali tem uma
população diferente. Para fazer estes trabalhos entendemos que os transexuais
constituem uma população das melhores do ponto de vista social, gente boa
que vive de forma justa, são pessoas realmente de tirar o chapéu. Uns podem
pensar que vida será que levam e depois levam uma vida muito mais
ordenada que muitos...”286

Marco Montoli, um dos gestores da Casa di Quartiere contou sobre o processo
vivido durante a elaboração das ações do Contratto:
“Devo dizer que foi um projeto participativo, porém mediado, no sentido de
que, certamente, como podemos imaginar em um projeto participativo, o
envolvimento dos habitantes é a coisa mais esperada, mas isso não aconteceu.
Mas aconteceu por meio da mediação das associações, que de qualquer forma
eram associações representativas daquele tecido social. Portanto ocorreu esta
mediação, havia inclusive associações de gays, de transgêneros que
participaram deste percurso. Portanto, mais ou menos todos os setores sociais
bem ou mal, mesmo não estando diretamente presentes estavam
representados por associações próximas a eles, portanto não foi um percurso
ideal, mas foi absolutamente funcional, no sentido de que a Casa de qualquer
forma é fruto, mesmo se um pouco caótico, um pouco confuso, da expressão
de toda aquela experiência. Por isso, se você lê as ações sociais dentro da
Casa di Quartiere, cada uma responde a uma necessidade, cada necessidade
a um setor social que habita aqui e cada intervenção é desenvolvida pela
associação que o representa ou que se ocupa ou protege este grupo de
pessoas. Portanto, no fim das contas, teve seu resultado...”287

Segundo Carla Costanzi, a Itália, tendo sofrido muito com a redução dos
financiamentos para a garantia dos serviços de bem-estar social, delegou muitos destes
serviços ao terceiro setor, sobretudo para cooperativas. Ainda que esse “repasse” custe
285
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aos cofres públicos, o ônus da redução passa a ser um problema do prestador de serviço
e não do Estado. Neste processo, criou-se concorrência entre os prestadores de serviços,
entidades do terceiro setor, e, em função disso, muitos personagens se fortaleceram e
viraram verdadeiros oligopólios. Com esta realidade, foi (e será) muito difícil colocar na
mesma mesa a construção de um trabalho em rede entre estes personagens, que se
consideram inimigos, antagonistas. A socióloga também aponta como ponto crítico do
programa para o Gueto, assim como comentou Montoli, o fato de não se tratar de uma
reunião de cidadãos, mas de seus supostos representantes. Ambas observações remetem
ao que outros entrevistados relataram, como conta Juan, ao se lamentar por não terem
permanecido com a 3 Febraio, associação que representa os imigrantes e que também
foi chamada a participar das reuniões para definir os projetos para o Gueto, entre as
associações gestoras das atividades da Casa di Quartiere:
“...depois de 150 mil reuniões eu me enchi um pouco e não frequentava mais,
mesmo porque as outras associações todas fazem política no social. Um
exemplo que parece absurdo, mas San Benedetto quase não participava das
assembleias, na verdade vieram por último, um pouco antes de sair o edital,
mas como são uma grande força política no social, todos sabiam que teriam
ganho, entende ?”288

Para Montoli, a não inserção da 3 Febraio entre os gestores da Casa deve-se à
incapacidade da associação de exercer a gestão das atividades que propunham nas
assembleias, o que não impediu que algumas de suas propostas fossem incorporadas à
programação da Casa, a exemplo dos cursos de alfabetização de estrangeiros.
Uma passagem da entrevista com Domenico Chionetti sobre uma estratégia que
tem sido chamada pelos operadores sociais de “cidadania ativa”, demonstra alguma
capacidade de construir caminhos importantes de pressão e participação nas políticas
para o centro.

“Haviam colocado armadilhas para os ratos na Via del Campo, mas dentro da
Casa não. Foi então que improvisamos uma ‘cidadania’, uma participação
fora do esquema, partimos de uma rede de relações construída aqui,
chamamos todos e perguntamos ‘porque não telefonamos todos, ao mesmo
tempo, para o número verde [de reclamações] e reclamamos desta coisa’.
Depois de 15 telefonemas vieram fazer a desratização geral. É uma
banalidade, mas é óbvio que se pode aprofundar esta coisa com ações para o
policiamento, para a segurança, para a iluminação... esperando que se chegue
depois a uma participação ativa sobre outras coisas como uma festa do bairro
que faremos na próxima primavera. Obviamente que isso não basta, deve-se
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andar e acompanhar o que a ARRED289 de Gênova está fazendo, quero dizer,
são premissas para transformar esta zona assim como aconteceu com a zona
da Faculdade de Arquitetura, que antes não era muito diferente daqui...”290

Por mais que se generalize as intervenções de requalificação a priori como uma
forma autoritária e disciplinadora do espaço, não há um modelo pré-definido de
requalificação, senão como produto da ação social em um determinado tempo e em um
determinado espaço. A forma como os projetos são construídos e apropriados, como se
ocupa os espaços abertos ou se luta por eles é que leva a definições.

Todos os

depoimentos que demonstram conflitos na disputa pelo território revelam, na verdade,
que neste centro histórico há disposição para o seu controle social. Se esta ação política
pode, por vezes, num primeiro momento, “ser orientada, apenas, para um interesse
particular e específico”, pode vir a provocar, “a partir do seu conflito de preocupações,
um debate que acaba por interessar ao conjunto da sociedade local”291. Resta buscar
evidências sobre o sentido atribuído aos espaços requalificados, perseguidas na próxima
parte do trabalho.
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Região Ligúria. Desenvolve ações de requalificação urbana especialmente na área do centro histórico de
Gênova, recuperação de imóveis públicos destinados à moradia social, residência estudantil e outras
modalidades de incentivos e parcerias na área de obras públicas.
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Capítulo IV – As múltiplas dimensões da requalificação urbana
“Se refletirmos com atenção sobre o que acontece neste
mundo, ficaremos persuadidos de que não é possível
remediar um inconveniente sem provocar algum outro.”
Maquiavel, Comentários sobre a Primeira Década de Tito Lívio

Como sugere Néstor García Canclini, os projetos para converter urbes deterioradas
em capitais da cultura devem ser avaliados não só pelos arquitetos renomados que
assinam seus edifícios, mas por sua capacidade de resolver contradições e desigualdades
do desenvolvimento292. Muitas das contradições que se expressam no território em
questão provêm de dinâmicas de caráter global e de difícil superação por um programa
localizado de requalificação urbana, mas no terreno da cultura local, arranjam-se
soluções. É sobre estas soluções criadas entre a cooperação e o conflito inerente à vida
nos centros urbanos que se concentra este capítulo. Tendo as intervenções urbanas do
centro histórico genovês como suporte empírico, em particular aquelas que integram os
programas URBAN II e Contratto di Quartiere del Ghetto, discute-se o sentido que
algumas dimensões urbano-espaciais assumem localmente.
Partindo do desenvolvimento urbano industrial e das formulações programáticas
das convenções internacionais sobre a conservação do patrimônio cultural, evidencia-se
a inter-relação das políticas patrimoniais e urbanas e passa-se à análise de alguns
vetores de ação dos referidos programas. Aqui, são privilegiadas as intervenções
voltadas à moradia, ao pequeno comércio, à mobilidade do pedestre, à memória, ao
lazer e ao turismo, à construção coletiva de sentidos e usos para o espaço urbano
público. Dado o caráter interdependente destas dimensões da vida urbana, a divisão
arbitrária do texto não deve distanciar ações que só assumem um sentido mais firme se
considerado todo o contexto de intervenção e a sinergia das ações.

Juntas, as

observações feitas nesta etapa do trabalho pretendem contribuir para a compreensão do
sentido que este centro histórico assume com os processos de requalificação que ali
acontecem.
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CANCLINI, Néstor García. Imaginários culturais da cidade: conhecimento / espetáculo /
desconhecimento. In: COELHO, Teixeira (org.) A cultura pela cidade. SP: Iluminuras / Itaú Cultural,
2008, p. 24.
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4.1.

Desenvolvimento urbano e a conservação da cidade histórica: o tempo do
mundo e o tempo do lugar

Com a Revolução Industrial, inventa-se o centro histórico. A estrutura urbana préindustrial e, sobretudo, as pequenas cidades ainda quase intactas, passaram a ser vistas
como frágeis e preciosos estilos de vida original, de uma cultura prestes a desaparecer,
que deveriam ser protegidos incondicionalmente293. Enquanto a sociedade pré-industrial
caracterizava-se pela tradição e por bens de grande durabilidade, com a industrialização,
introduz-se a ideia das coisas descartáveis. Essa lógica da descartabilidade também
incide diretamente na questão urbana, uma vez que a conservação, a restauração e a
reocupação devem lidar com a mudança do valor das edificações para o valor do
terreno. Deste modo, a natureza da conservação e do patrimônio está igualmente ligada
a uma reação à destruição e ao desaparecimento iminente, daí também que, muitas
vezes, a ideia de relíquia permeia o conceito de patrimônio294.
De acordo com Françoise Choay, foram os conceitos de John Ruskin que
integraram a arquitetura doméstica ao conceito de monumento histórico295, incluindo os
conjuntos urbanos no campo da herança histórica a ser preservada. O italiano Gustavo
Giovannoni no início do século XX, também introduz a ideia de que uma cidade
histórica constitui um monumento, impondo na Itália e, disseminando pela Europa, a
tendência da conservação dos centros históricos em lugar da concepção precedente,
fixada em monumentos.
Dentre as diferentes abordagens para a cidade antiga no bojo das transformações
urbanas do século XIX sugeridas por Choay, haveria a figura historial, na qual a cidade
293

CHOAY, Françoise. Op. Cit., p.194 - 202
CAMARGO, Haroldo Leitão, 2009, notas de aula
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A quase substituição dos monumentos chamados intencionais, simbólicos ou ainda “comemorativos”,
construídos para fins de rememoração, por aqueles chamados monumentos históricos, que se referem a
edificações sem a mesma intenção de atuar sobre a memória, mas que se constituem como tal
posteriormente, a partir da convergência e da seleção de olhares (CHOAY, Françoise. Op. Cit, 2001),
parece inserir-se na lógica da invenção das tradições (HOBSBAWM, Eric & RANGER, Terence. A
invenção das tradições. 3ª Ed. SP: Paz e Terra, 2002) típicas da modernidade. O “monumento histórico”,
entendido como uma invenção europeia do século XVIII denota a emergência do conceito de patrimônio
vinculado à modernidade. Vale dizer que a constituição da forma original do “monumento histórico”
remonta ao quattrocento italiano, onde especialmente em Roma, segundo Choay, articulam-se pela
primeira vez os discursos da perspectiva histórica, artística e conservacionista. Contudo, o objeto,
definido então como monumento, estaria circunscrito às antiguidades e reunido por e para um “público
limitado e uma minoria de eruditos, de artistas e de príncipes” (CHOAY, Françoise. Op. Cit., p. 59). As
viagens pela Itália, os estudos das antiguidades e a sua representação por meio de gravuras contribuem
para fortalecer a ideia de monumento histórico, que terá sua denominação quando a “vontade dominante
de ‘democratizar’ o saber” do Iluminismo institucionaliza a conservação material e sistemática das
antiguidades.
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pré-industrial teria valor artístico e histórico, bem como pedagógico, e seria abarcada
por um conceito de território que permite sua convivência na cidade industrial, uma
referência para a integração de conjuntos urbanos antigos nos planos urbanísticos296.
Giovannoni seria então, segundo Choay, o precursor desta abordagem que, a partir de
1960, permearia as diversas políticas para as áreas protegidas na Europa297.
Mas, o surgimento do urbanismo não significou automaticamente a conceituação e
a proteção do patrimônio urbano histórico298. Mesmo depois de consolidada a ideia de
conservação de monumentos, muitas cidades e suas malhas urbanas foram destruídas
em nome da higiene, do trânsito e da estética. A condição do centro histórico genovês
em grande medida evidencia este processo.
Em 1825, um plano de ampliação da cidade movimentou o cenário urbano.
Promovendo um atravessamento da cidade opcional à via litorânea, abre-se a Avenida
Carlo Felice (atual rua XXV Aprile), que se une às outras “estradas novas”. Delineia-se
aí uma clara visão funcional das diversas partes da cidade, e a nova avenida assinala a
fronteira entre cidade antiga e cidade oitocentesca, relegando a primeira a um papel
secundário, que, com seu progressivo abandono, assumirá sempre mais a condição de
centro histórico. Novas diretrizes de expansão e desenvolvimento. A matriz neoclássica
demonstrava uma nova concepção de cidade, uma estrutura que correspondia ao gosto
burguês do passeio a pé e em carruagens e, se de um lado, fechava-se para a cidade
antiga, por outro, abriam-se novas perspectivas em direção às colinas, para onde
cresceria a cidade.
Frente a novas demandas higienistas contra a precariedade das condições
sanitárias na porção mais antiga da cidade, origina-se um Plano Regulador, prevendo a
ampliação da cidade de Gênova. Quando da anexação de seis cidades da província
(1873-1877), que juntas somavam uma extensão de aproximadamente 24 km2 e cerca de
30 mil habitantes, apenas a cidade de Gênova contava com pouco mais de 9 km2 e
concentrava 130 mil habitantes. A cidade até então era dividida em sestieri, que podem
ser reconhecidos nos distritos atuais, dos quais quatro localizados dentro dos muros da
Idade Moderna, entre eles Prè, Molo e Maddalena, área mais antiga e onde os dados
censitários revelam uma maior concentração da população: nos anos 1860 estes três
sestieri perfaziam menos de um décimo da área da cidade e registravam quase metade
296

As primeiras investigações acerca da cidade antiga se dão a partir do urbanismo, nome cunhado por
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297
Idem, p. 203
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dos habitantes. Alta densidade demográfica, superpopulação e precariedade de
condições de higiene explicam, por exemplo, as epidemias de cólera, como a de 1854,
que fez mais de 3 mil vítimas, entre outras em 1866-67, 1873 e 1884299.
Com o plano de ampliação da cidade, os genoveses são chamados a habitar nos
subúrbios e o investimento na indústria da construção revela-se um componente
importante na economia. O fato de a construção civil ter se transformado em um
negócio também revela o caráter mais utilitário, do que espaço de representação social,
que a casa passa a assumir, atendendo à pequena burguesia. Imóveis de menores
dimensões, mais padronizados na forma e na distribuição dos ambientes. As fachadas,
os átrios e as escadas monumentais dão lugar a residências funcionais. Fora dos
estreitos caruggi, abrem-se no século XIX, especialmente na sua segunda metade,
enormes avenidas, que com seus grandes e bem espaçados quarteirões, “asseguram as
condições higiênicas necessárias”300. No século XIX, o esquema viário permite que se
cruze a cidade em carros de leste a oeste.
Uma das avenidas emblemáticas deste período é a Via XX Settembre, que
desencadeou uma profunda transformação da cidade ao provocar o deslocamento dos
tradicionais centros de interesse e equilíbrio consolidados da cidade. A área entre a
Praça De Ferrari e a Via XX Settembre passa a ser o novo núcleo comercial e terciário
de Gênova e este é o primeiro sinal da concreta decadência da área urbana antiga,
progressivamente desprestigiada e marginalizada através dos sucessivos episódios de
transformações das áreas centrais após o novecento, até as bem recentes condições de
degrado e abandono.
Contudo, muitos críticos de arte e historiadores se opõem à onda de demolições e,
aos poucos, vai sendo construída a ideia da proteção dos ambientes urbanos históricos.
Roberto Bobbio menciona inclusive o caso genovês que desencadeou um debate de
repercussão nacional, em torno do movimento que impediu a destruição da parte
medieval do Palazzo San Giorgio, que daria lugar a uma grande estrada. O projeto da
estrada foi modificado e o edifício restaurado301.
Nos anos 1930, tem lugar uma nova fase de demolições com objetivos políticos,
econômicos e de imagem, afastando a pobreza do centro e dando lugar a enormes
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empreendimentos imobiliários que sustentarão a ascensão do fascismo por meio de uma
arquitetura megalomaníaca para impressionar e cativar seu público. No programa de
modernização e ampliação de Roma, anunciado por Benito Mussolini em 1925, se prevê
demolir tudo o que foi construído nos “séculos de decadência”, até que os monumentos
romanos tornassem a se “agigantar em sua solidão”302. Ao querer reviver a Itália
imperial, Mussolini desvalorizou tudo o que era medieval. Muitas residências de burgos
medievais existentes onde atualmente se localiza a Via della Conciliazione, próxima ao
Vaticano, por exemplo, foram destruídas para a celebração da paz entre a Igreja e o
Estado303. Também em Gênova, a Piazza Dante registra esta substituição edilícia.

Figura 16: Piazza Dante – Gênova
(Foto da autora, 2010)

Mas Bobbio lembra que, mesmo no interior do governo fascista, as posições eram
variadas, e cita a política do Ministro da Educação Nacional de 1936, que consistia em
“defender a monumentalidade autêntica do antigo contra a falsa monumentalidade do
falso moderno”304. Daí se origina a lei 1089, de 1939, sobre a proteção dos bens de
interesse artístico e histórico.
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Idem, ibidem.
Depois do rompimento das relações por ocasião da unificação da Itália, em 1870, o Vaticano e o
Estado Italiano celebraram o Tratado de Latrão, em 11 de fevereiro de 1929, pelo qual reconheceram-se
mutuamente como Estados soberanos e independentes, renunciando o Vaticano aos seus domínios que
remontavam à Idade Média e circunscrevendo o seu território à Cidade do Vaticano, além dos domínios
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lhe deu o nome), Santa Maria Maior e São Paulo. A Via della Conciliazione (Rua da Conciliação), que
liga o Castelo de Santo Ângelo, às margens do rio Tibre, à Praça de São Pedro, no Vaticano, a aberta a
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Espinha. Renovação urbanística da Cidade de Roma: fragmentação do cenário barroco preexistente na
nova capital italiana. Cadernos do CEOM, ano 22, n. 31. Disponível em:
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4.2.

Parâmetros para a conservação dos centros históricos na Europa e na Itália

Após a guerra, retoma-se o debate sobre os centros antigos. A formação, na Itália,
da Associação Nacional de Centros Históricos e Artísticos (ANCSA), em Gubbio, em
1960, é emblemática da necessidade de refletir sobre o futuro dos centros históricos,
estabelecendo naquele momento princípios para sua salvaguarda integral.
Em entrevista, Giorgio Gatti305 lembrou da constituição da ANCSA, tendo sido
Gênova uma de suas sócias fundadoras. A Associação tinha como objetivo a proteção e
salvaguarda dos grandes centros históricos italianos, muitos dos quais, vítimas de
bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Nos anos de 1950, vários estavam em
condições de reconstrução, mas dentro da perspectiva dos planos reguladores de
transformação urbana. Naquele momento, a Associação chama a atenção para o
problema dos instrumentos urbanísticos nacionais que, em nível local, previam amplas
transformações dos centros históricos. Em Gênova, este debate foi feito considerando a
salvaguarda urbanística de toda a extensão do centro histórico urbano. Gatti menciona o
fato de que o Plano Regulador da cidade de 1950 destinava vários bairros do centro
histórico como zona de demolição e reconstrução, portanto, com um aspecto urbanístico
completamente novo. Para ele, esse discurso assentava-se sobre a falsa promessa de que
a reestruturação, já ocorrida em bairros periféricos e constituindo-os em novos centros
comerciais e de negócios, renderia uma renovação do centro. Para estancar este
processo de substituição edilícia em nível nacional, a Associação propõe algumas
alterações nos planos urbanísticos e reguladores, que pouco a pouco, nos anos
sucessivos, levaram Gênova a redesenhar-se, mas salvaguardando o aspecto histórico e
urbanístico de todo o seu centro.
No plano internacional, as chamadas cartas patrimoniais também passaram a
propor normas e condutas para o gerenciamento do patrimônio. O primeiro destes
documentos foi a Carta de Atenas, produzida a partir de discussões do Congresso de
Arquitetura Moderna (CIAM), e aprovada em 1933. Entre as propostas para a gestão
das cidades e seu patrimônio, o documento influenciou o planejamento urbano em todo
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o mundo por meio da difusão dos conceitos modernistas e por chamar a atenção para o
ambiente onde se inserem os monumentos306.
Os debates que originaram a Carta de Atenas, juntamente com os estudos de
Giovanonni, alimentaram a elaboração da Carta Italiana de Restauro, de 1932, que
previa um inventário de monumentos, opunha-se a reconstruções integrais, e buscava a
garantia de reuso de edificações. Posteriormente, em 1964, o Ministério de Instrução
Pública Italiano instituiu um grupo de trabalho, que ficou conhecido como Comissão
Franceschini, com o objetivo de compor um projeto de lei para a valorização e proteção
das coisas de interesse histórico, arqueológico e artístico. A partir dos trabalhos deste
grupo, afirma-se na Itália o conceito de “bem cultural”, que representa uma evolução
para além de aspectos estéticos e artísticos e incorpora concepções mais historicistas,
além de ter construído as bases para a criação, em 1975, do Ministério para os Bens
Culturais307.
Também em 1964, durante o 2º Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos
de Monumentos, constitui-se o International Council of Monuments and Sites
(ICOMOS), e elabora-se a Carta Internacional para a Conservação e Restauro de
Monumentos e Sítios, conhecida como Carta de Veneza. Neste documento, se esboça
uma ampliação da noção de monumento para além de edificações isoladas, ainda que
dentro de certos cânones culturais, bem como se considera salutar para a conservação,
que o patrimônio assuma funções úteis à sociedade308. Indo também além de condutas
de preservação pontuais, a Conferência Geral das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura, em 1972, adotou a Convenção para a Proteção do Patrimônio
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medida, se alinha aos princípios do planejamento estratégico de cidades, como se procurou demonstrar no
Capítulo III.
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<http://www.icomos.org.br/cartas/Carta_de_Veneza_1964.pdf>, acesso: 27 de dezembro de 2010)
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Cultural e Natural309, em que se confirma a ampliação da dimensão territorial que o
conceito de patrimônio cultural adquirirá nos anos sucessivos.
Na Itália, um novo encontro da ANCSA, em Gubbio, avança no sentido de tratar
os centros históricos para além de um bem cultural, considerando-os também um bem
econômico e apontando o reuso de edificações históricas como alternativa à expansão
urbana310. Mas, apesar de ter havido debates anteriores sobre a reutilização de edifícios
antigos para moradia, bem como sobre a aquisição, por parte do poder público, de
imóveis degradados em centros históricos, para frear o possível aumento de preços, foi
somente com o plano implementado pela cidade de Bologna, em 1969, a partir dos
estudos coordenados por Leonardo Benevolo, que foram aplicados os princípios de
conservação social do centro histórico e de reutilização do patrimônio habitacional, em
lugar de expandir a cidade em direção às periferias.
Esta perspectiva de conservação será incorporada na Carta Europeia do
Patrimônio, também chamada de Carta ou Manifesto de Amsterdã, apresentada pelo
ICOMOS no Congresso de Amsterdã, em 1975, e consubstanciada na “conservação
integrada”, adotada pelo Comitê de Ministros Europeus311. Segundo Silvio Mendes
Zancheti, esta Carta não assume uma definição precisa do conceito, mas sugere “uma
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abordagem de integração do planejamento da cidade contemporânea e de áreas urbanas
patrimoniais para sua utilização, segundo novos usos e necessidade sociais” 312. Desta
forma, a Carta de Amsterdã condiciona o alcance de seus objetivos a uma integração
entre as políticas de patrimônio e planejamento urbano313. A preocupação com a
manutenção da composição social dos habitantes e o financiamento público314 de
processos de reabilitação de áreas urbanas históricas também foram aspectos
introduzidos nos debates sobre o patrimônio.
Nos anos sucessivos, os vários encontros e congressos vão pouco a pouco
ampliando o conceito de área histórica a conservar em direção à ideia de “território
histórico”, explicitado pela nova Carta de Gubbio, apresentada no congresso da ANCSA
de 1990. Frente à multiplicidade de identidades que se agregam à Europa após a
incorporação dos países do leste, a Carta de Cracóvia, em 2000, destaca a coexistência
pacífica entre singularidades e pluralidades, a responsabilidade que cada comunidade
deve ter para zelar pelo seu legado e o fato de que a evolução dos valores sociais deve
refletir nas ações de conservação do patrimônio. A Convenção Europeia da Paisagem,
em 2000, segue ampliando o debate e define princípios gerais, estratégias e orientações
312
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para lidar com a proteção, o gerenciamento e o planejamento da paisagem, sejam
naturais, rurais ou urbanas.
Percorrendo as cartas patrimoniais evidencia-se, portanto, a necessidade de lidar
com constantes ampliações do conceito de patrimônio e, consequentemente, dos
instrumentos para a sua salvaguarda. Ao mesmo tempo, torna-se também mais dialética
a relação entre a conservação e o desenvolvimento urbano, obrigando-nos a uma análise
que considere a proteção do patrimônio frente à complexidade e o dinamismo da cidade.
Na esteira da ampliação conceitual e dos instrumentos de salvaguarda do
patrimônio, a partir dos anos 2000, a UNESCO inicia um amplo programa para lidar
com o patrimônio imaterial, aprovando, em 2003, a Convenção para a Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Intangível315; a Lista Representativa do Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade reúne uma amostra destas manifestações pelo mundo. A
sofisticação do pensamento trazido por esta convenção se expressa na oposição à prática
usual, no âmbito da preservação de bens culturais, pois “mais do que lidar com coleções
de objetos e lembranças congeladas no tempo, importa aqui considerar os processos
sociais a eles associados, bem como as condições de sua produção”316.
Essa trajetória aponta para a tendência de mudança do objeto de interesse das
políticas de patrimônio e amplia o desafio das práticas de reabilitação urbana de
envolver novos agentes e articular ações capazes de lidar com a complexidade dos
problemas urbanos relacionados com a manutenção do patrimônio, bem como de
considerar os processos sociais a ele associados. Nessa etapa, lança-se mão da
cooperação público-privada e revela-se a necessidade de participação dos diversos
grupos envolvidos no planejamento da cidade. Para Castriota, a partir desse momento, o
Estado deixa de ter um papel eminentemente restritivo, para participar na elaboração de
planos de desenvolvimento para áreas de interesse patrimonial e articular outros atores,
traçando conjuntamente os cenários esperados317.
Esse breve quadro evolutivo sobre as formulações programáticas oriundas de
encontros nacionais e internacionais demonstra a crescente interdependência entre as
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políticas urbanas e de conservação do patrimônio, tendo nas políticas de requalificação
de centros urbanos históricos talvez sua maior convergência e, como lembra Lefebvre, é
nesses antigos núcleos urbanos que a centralidade capitalista, com seu duplo caráter de
lugar de consumo e consumo de lugar, se instala com predileção318. Um dos vetores que
com frequência participa deste consumo do lugar é exatamente o turismo que, em sua
sintonia com a “ordem global” e o caráter competitivo que enseja, pode impor a sua
lógica na requalificação dessas áreas urbanas, afinal, cada vez mais as cidades disputam
os turistas internacionais. Milton Santos aborda o fato de que, para renovar a
materialidade da cidade, adaptá-la aos imperativos da modernização globalizadora, “o
poder público acaba aceitando uma ordem de prioridades que privilegia alguns poucos
atores, relegando a um segundo plano todo o resto: empresas menores, instituições
menos estruturadas, pessoas, agravando a problemática social.”319 Gênova resiste à
imposição absoluta desta hierarquia de prioridades.
Nesse embate entre o desenvolvimento e a preservação, que também é o encontro
entre o tempo do mundo e o tempo do lugar, os tempos do lugar podem dissolver o
tempo do mundo. Ainda que de modo relativo, o lugar pode encontrar seu equilíbrio em
seu próprio tecido320. A participação da Itália, especialmente através da experiência de
Bologna, da formação da ANCSA e da intencionalidade de seus proponentes, demonstra
certa resistência à imposição de uma hierarquia de interesses alheia à lógica dos centros
históricos. Ou seja, algumas cidades italianas têm enfrentado as pressões de lidar com o
valor de troca sobre o valor de uso, entendendo que as políticas de conservação devem
se inserir em uma realidade urbana que se destine “aos ‘usuários’ e não aos
especuladores, aos promotores capitalistas, aos planos dos técnicos.”321
Certamente não é possível generalizar essa postura para todos os centros históricos
italianos. Basta caminhar por Veneza ou Florença para perceber a submissão à lógica do
turismo em detrimento das anteriores vidas cotidianas instaladas em seus bairros
centrais. Mas, para Lefebvre, é neste mesmo centro que vêm se consumir o espaço, os
objetos nas lojas, as vitrines, e torna-se pretexto para a reunião das pessoas, elas veem,
olham, falam, falam-se. É o lugar do encontro, a partir do aglomerado das coisas, é a
linguagem das mercadorias, a glória do valor de troca. “No entanto, o uso e o valor de
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uso resistem obstinadamente: irredutivelmente”322. Restam, portanto, possibilidades de
apropriação dessas centralidades a partir das “ordens próximas”, sem com isso impedir
o afluxo bem-vindo dos turistas.
Para identificar como os projetos em tela dialogam com as questões colocadas,
privilegia-se a observação do modo como estes projetos agem sobre o contexto urbano;
como moradores e usuários utilizam e valorizam os espaços que constituem seu dia a
dia, seu nível de participação nos processos interventivos e como é a permanência da
população de baixa renda nas áreas requalificadas, levando em conta o bem-estar dos
moradores e usuários, e como se evita a sua expulsão em decorrência da valorização
destas áreas323.

4.3.

Requalificação, gentrification e a “inércia dinâmica”324 do centro histórico

de Gênova
Segundo Poleggi e Bianchi325, as primeiras iniciativas oficiais e legais326 de
proteção no centro histórico de Gênova datam dos anos 1912-1913 e dizem respeito
predominantemente aos registros da história medieval da cidade, do prédio à igreja e aos
detalhes arquitetônicos. O centro histórico genovês nunca foi considerado unitariamente
ou submetido a uma legislação de proteção integral, talvez por causa de suas grandes
dimensões (é um dos maiores da Europa) e da somatória de bens historicamente
322
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estratificados. Contudo, são numerosos os edifícios protegidos327 e é na preservação
deste espaço estratificado que “a materialidade herdada reage às ações novas”328,
permitindo conter grandes processos de gentrification.
Um aspecto que remete à Bolonha em sua opção pela análise históricomorfológica e tipológica do tecido urbano e edilício mostrou-se, de forma semelhante,
um diferencial importante também no centro histórico de Gênova, ao relacionar a
preservação do patrimônio à manutenção de uma população residente bastante
diversificada. Referindo-se às transformações por que passou a cidade no século XVII,
Poleggi e Cevini observam:
“Mesmo sem grandes alterações no desenho urbano, o crescimento
demográfico e as novas possibilidades para investimentos por parte das
classes médio-altas, introduziram algumas mudanças, iniciando um processo
de estratificação que até ocultará um pouco o que há de original na paisagem
da Gênova medieval. Aumentam em altura os edifícios existentes, que se
transformam numa espécie de casa de cômodos a serem alugadas andar por
andar, incidindo materialmente sobre a tradicional distribuição vertical da
casa genovesa”329.

A estratificação em todas as zonas populares foi enorme, com uma acentuação da
verticalização e da compressão dos espaços livres, que hoje representa um problema
para a cidade. Se estas mudanças, como destacam os autores, incidiram sobre o perfil da
moradia genovesa, posteriormente, a manutenção desta característica densa e
estratificada do patrimônio habitacional, do que seria configurado como centro histórico
genovês, garantiu, porém, um trunfo importante para combater as políticas de
gentrification.
Em função da estreiteza das ruas e da altura dos prédios, frequentemente
convivem situações em que os apartamentos localizados nos andares inferiores,
menores, com escassez de ventilação e iluminação naturais tendem a ter menor valor e
abrigar perfis de moradores de menor renda. Ao mesmo tempo, os apartamentos de
andares superiores, mais ensolarados, amplos e, portanto, mais valorizados, atraem
moradores de renda mais elevada, além da possibilidade de utilização comercial do
térreo. Esta característica dos edifícios localizados no centro histórico, em geral,
mantém, no mesmo espaço, padrões bastante diferentes de moradia e uso, enquanto que
327
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a garantia de sua preservação dificulta um processo maciço de gentrification. Ou seja, a
preservação das características tipológicas das edificações do centro histórico genovês
permitiu manter uma variedade de funções e grupos sociais que vem impedindo a
caracterização da área como zona exclusiva, não obstante tenha ocorrido valorização
imobiliária nos últimos anos.

Figura 17

Figura 19

Figura 18

Figura 20

Imagens que demonstram a tipologia das edificações e das estreitas passagens do centro histórico.
(Fotos da autora, 2010)

Esse aspecto aparece também nas falas dos agentes do processo de requalificação.
Alberto, gestor da Incubadora de Empresas do Centro Histórico, vê potencialidades
neste aspecto urbanístico:
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“O centro histórico genovês tem uma característica que é aquela de ser muito
estratificado historicamente, porque são edifícios de implantação medieval,
pequenos e muito estreitos e, portanto, os andares altos são nobres, possuem
luz, isso mais no bairro da Maddalena e menos em Prè. São andares
habitados por profissionais, docentes universitários, enquanto nos andares
inferiores, mais se aproxima do solo, menos se aproxima a luz, portanto, um
estrato mais popular. Esse fator torna talvez mais difícil o fenômeno da
gentrification que pode vir a caracterizar experiências europeias.”330

O ex-assessor da prefeitura e professor de urbanismo da Universidade de Gênova,
Bruno Gabrielli, também concorda com essa característica como fator positivo para
garantir a variedade de funções e grupos sociais:

“Essa estratificação que existe entre andares baixos e altos sempre garantiu
este mix necessário, é natural da cidade porque vem da conformação deste
centro histórico.”331

A manutenção desse patrimônio, sua preservação, faz com que essa
heterogeneidade continue, ao contrário de outras propostas de requalificação, como
percebe novamente Raffaele:

“Quando eu falo com delegações estrangeiras me perguntam por que não
botamos estes prédios abaixo, evidentemente na casa delas fazem assim, e
por que não enchem tudo de arte ? Esta é a solução sempre em voga, aquela
de botar abaixo os prédios e encher de artistas (...). Depois fica artificial e se
vê que com o aumento dos preços, as pessoas normais, o povo que sempre
morou no centro histórico não pode mais permanecer... Isto acontece porque
de um certo ponto de vista, do especulador imobiliário, a permanência dessa
população é um fator de degrado. Assim como nós fazemos é mais lento.”332

Ali, a materialidade acaba por ser a garantia para o equilíbrio. “A força do lugar
vem das ações menos pragmáticas e mais espontâneas, frequentemente, baseadas em
objetos tecnicamente menos modernos e que permitem o exercício da criatividade.”333 O
que, aos olhos das “delegações estrangeiras” representaria um ponto negativo, para a
requalificação urbana que prioriza as relações de proximidade, é uma vantagem.
Durante a pesquisa não se verificou uma atuação da administração pública no
sentido de promover intervenções que alterem os padrões das moradias, em sintonia
com agentes da indústria imobiliária e cultural, canalizando seus investimentos para
atrair a classe média para ocupar o lugar dos italianos e imigrantes pobres,
330
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transformando o centro em um espaço eminentemente de consumo e lazer. Na medida
em que os processos interventivos se verificam aí menos alinhados com a já clássica
definição de gentrification, talvez a “expressiva assimetria nos usos e acessos” e as
“formas explícitas de exclusão sócio-espacial”334, criticadas por Leite, sejam menos
presentes neste caso.
Se existe algum estímulo para a gentrificação, talvez ele esteja em novos
potenciais moradores, como casais jovens ou grupos que veem no centro a possibilidade
de atividades culturais e novas formas de sociabilidade. Como observa Francesco
Gastaldi,
“...agora menos, mas há uns cinco anos a ideia de morar no centro se
transformou em uma moda, atraente até para a elite que buscava o filé
mignon das casas no centro. Também muitos jovens que tentam viver juntos
estão experimentando os becos (...) mas algumas classes mais abastadas que
vieram morar no centro não conseguiram permanecer por causa de problemas
como a mobilidade, na verdade, a falta do carro, e saíram.”335

A partir dessa perspectiva, vale a pena aqui tomar emprestada uma indagação de
Silvana Rubino de que seria o capital cultural, mais do que apenas o econômico, a
nortear escolhas, sugerindo que isso poderia ser observado a partir do modo como as
diversas redes sociais ocupam o espaço.336 O estilo de vida de alguns moradores não
permite abrir mão de se chegar com o carro na frente de casa, dessa maneira, como
lembra Francesco Gastaldi, em entrevista, “muitos enfrentam algumas dificuldades para
gozar das facilidades do centro histórico”. No caso, os novos usos que a região passou a
ter após as intervenções, notadamente na primeira área do centro a ser requalificada com
a implantação da Faculdade de Arquitetura, foram, sobretudo, de jovens, seja como
população moradora, seja como população flutuante que gravita no bairro em torno das
festas, encontros entre universitários e bares. Mas muitos outros moradores
permaneceram no bairro e a convivência nem sempre é pacífica, o que, não deixa de ser
revelador da disputa pelo controle social do território.
“...querem dormir cedo e ninguém deve incomodar, mas tem de ter
movimento, mas a vida noturna faz barulho, não é ? (...) Parece que não pode
ter jovens que à noite bebem, talvez é mesmo um jovem de boa família, um
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filho meu que desceu para beber algo, aí canta e tal, mas não querem nem
isso !”337
“...há um pouco de reclamação, porque com a retomada do centro existe mais
vida noturna e nas zonas onde isso é mais presente, há mais barulho, digamos
que de um ponto de vista acústico existem problemas. Mas é certo que onde
existem estes locais, há sempre movimento. Depende sempre do que os
genoveses pensam, alguns querem lojas no lugar do lazer, outros querem
movimento, mas aí tem os bêbados... Digamos que há sempre o reverso da
medalha.”338

Para além da apropriação que os jovens inegavelmente têm feito do centro
histórico como novos usuários, muitos idosos permanecem no centro e mantém suas
relações, mesmo lamentando-se pela ausência do centro histórico de uma época.
Mario: “Naquela época, no beco Untoria, no fundo, no fundo, havia um bar,
depois uma casa de frutas e verduras, havia um sapateiro. No beco dell’Olio
havia um fruteiro... Havia três no Gueto... Você se lembra Giusi ?”
Giusi: “Ihh, havia restaurante, fruteiro, aqui era lindo !”
Mario: “Era uma zona realmente populosa, todas estas casas eram habitadas
por italianos, depois, nos anos 1960, 1970, os genoveses começaram a ir
embora e começaram a chegar os meridionais, depois eles também foram
embora e vieram os africanos do norte, marroquinos, senegaleses e muitos
sul-americanos.”339
“A constituição do centro histórico sempre permitiu boas relações entre os
habitantes, a diferença, te falo de quando eu tinha meu escritório de
arquitetura na Soiziglia, naquele tempo as senhoras que saíam às compras e o
comércio era todo genovês, tudo coisa nossa. Ao invés disso, agora são de
outros, de pessoas que, sem dúvida, não têm, digamos assim, a mesma
amizade com os habitantes, não conseguem ter um relacionamento de
amizade e isso pode ser um problema, mas não me parece um problema
grave...”340

Essa percepção da entrada dos estrangeiros na vida cotidiana do centro histórico
introduz no contexto um grupo bastante consistente que tem habitado e utilizado à sua
maneira esse território. Ocupam os espaços do centro vendendo seus objetos, ali
residindo, abrindo estabelecimentos comerciais e também participando de iniciativas de
animação cultural, como denota este trecho da fala de Alberto sobre a forma como
trabalham na Incubadora da rua Prè:
“...entre as coisas que fazemos, digamos assim, estão também ações para dar
evidência à cultura dos imigrantes, porque também nos interessa como chave
positiva deste território. Fizemos eventos de música, de cultura, de dança,
mercadinhos, toda uma série de coisas que permitiu a eles exprimir alguma
coisa de sua proveniência. Também demos início a uma cooperativa de
337
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senegaleses, auxiliamos uma senhora que vende produtos do Equador, uma
texana que fez uma casa de tacos... E há também os italianos. Devo dizer que,
do meu ponto de vista, esta rua, na verdade, tem até uma necessidade de
maior presença de empreendedores italianos, mais do que estrangeiros, até
para dar um equilíbrio. Também fizemos recentemente o “Poesia Prè”, com
colaboração com a “Casa della Poesia di Genova”, em que envolvemos
vários comerciantes, imigrantes que vieram ler poesia e foi uma coisa muito
bacana, com vários grupos artísticos.”341

De certa forma, o uso que tem sido feito de algumas zonas do centro histórico,
como Prè e Gueto, vem identificando talvez um enclave de imigrantes, ainda que sua
presença nos eventos de animação, “etnicizando” o comércio, possa ser capitalizado
como um diferencial e vir a se tornar atrativo, induzindo alguma “gentrificação
marginal.”342 Anna Maria Nicoletti destaca que a administração pública ainda tem
concentrado esforços para tornar o centro um local atrativo para novos moradores:
“...quisemos valorizar um pouquinho o centro histórico, porque algumas
áreas são muito bonitas e outras tão horríveis que não se consegue ficar.
Chega a ser impossível que alguém escolha certos becos para morar, como no
Gueto. É a característica intrínseca do centro histórico, de modo que não
temos tanto um problema de gentrification, temos exatamente o contrário,
isto é, torná-lo atrativo, entende ?”343

Sua fala não supõe a expulsão de antigos moradores rumo a uma gentrificação,
apesar de não eliminar a possibilidade de reunir seus componentes, como argumentaria
Hammet344: uma área passível de gentrificação e grupos de futuros moradores que
respiram novos estilos de vida. Mas tais mudanças não podem ser definidas a priori,
apenas admitidas como possibilidade do resultado do exercício das ações que se
encontram nesse território.
Durante entrevista com Giorgio Gatti, diretor dos trabalhos de intervenção no
centro histórico da Prefeitura de Gênova, é clara a intenção de manter a diversidade de
funções e classes sociais no centro com o processo de requalificação. Quando
perguntado sobre a possibilidade de o processo ter homogeneizado o centro do ponto de
vista de uma valorização geral de imóveis, explicou:

“...mesmo nos edifícios mais privilegiados existem suas estratificações e,
portanto, os moradores e os preços são diferentes... por exemplo, um
apartamento de cobertura, com terraço terá um custo, ao mesmo tempo em
que um apartamento no mesmo prédio, mas no terceiro andar pode ser
impossível de vender. Portanto, reúnem-se situações muito desequilibradas.
341

Trecho de entrevista realizada em 2010 com Alberto.
VAN CRIEKINGEN apud RUBINO, Silvana. Op. Cit., p. 31
343
Trecho de entrevista realizada em 2010 com Anna Maria Nicoletti
344
HAMMET , 1991 apud RUBINO, Silvana. Op. Cit., p. 30
342
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Mas esta é inclusive uma riqueza do centro histórico, o seu valor é
exatamente em termos de manter este ‘mix’ social que é indispensável para
uma boa conotação desta parte da cidade. E diria que é também, além de
‘mix’ social, um ‘mix’ funcional, porque não é apenas residencial, mas
também terciário, é comercial. Todas as atividades produtivas que junto com
a moradia o transformam em um pedaço de cidade, uma cidade em si mesma.
Nunca foi transformado em um museu ou em uma área direcionada a um uso
apenas, comercial ou residencial, é uma zona polifuncional, onde tipicamente
se desenvolvem as atividades da cidade e onde estão presentes classes sociais
diversas e isto foi mantido até hoje, exceto em situações onde houve aumento
de valores, em virtude de uma requalificação extremamente significativa.
Depois, quanto ao fato de se buscar manter este ‘mix’ social, os programas
públicos de habitação ou mesmo os programas integrados fizeram o resto.
Intervenções públicas financiadas, como os programas de requalificação, ou
de alguma maneira de moradia pública popular, quiseram manter esse
conjunto de funções. No centro histórico, muito foi feito sob este ponto de
vista, ainda que de modo pontual. Foram programas como o de habitação
econômico-popular em Porta Soprana, com intervenções, ainda que
pontuais, de recuperação de algumas dezenas de alojamentos. Mas também
grandes, como toda a recuperação da área de Prè, sob atuação de um
programa de habitação econômico-popular muito grande, muito consistente.
Em todo o bairro de Prè, em prática, agora os trabalhos estão sendo
concluídos, os apartamentos estão sendo redestinados aos antigos moradores,
depois de muitos anos de sofrimento. De qualquer forma, é um programa
voltado à habitação popular, para classes de um certo tipo, não destinados à
alta burguesia.”345

Se, em alguma medida, a mudança de população do centro histórico ocorreu,
segundo Gatti, não foi fruto intencional das intervenções ou do aumento dos preços dos
imóveis. Para o arquiteto, a moradia no centro histórico não atende às exigências das
famílias atuais, já que não se pode chegar até a porta de casa com o carro e as opções
para a socialização das crianças são melhores em outros bairros; isso já fez com que as
pessoas deixassem o centro histórico e buscassem moradias em bairros mais planejados
para as famílias. Por outro lado o centro, sobretudo renovado, vem se mostrando mais
atraente para casais jovens ou jovens solteiros, assim como os idosos, tradicionalmente
habitantes do centro e que ali permanecem, também em função de algumas ações do
poder público que lhes garante moradia. Em alguns bairros, seja por alguma relação
sociocultural, a população se mantém, a exemplo do bairro de Carmine, contíguo ao
centro histórico que, mesmo depois de intervenções que melhoraram as praças, as
habitações, a igreja, o mercado, ainda assim não sofreu nenhum tipo de gentrification.
Noutros, segundo Gatti, houve mudança, sem com isso acabar com o caráter diverso dos
grupos sociais que habitam o centro histórico.

345

Trecho de entrevista realizada em 2008 com Giorgio Gatti.
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4.4.

Requalificação urbana e territórios multiétnicos: na conjunção do passado

e do presente

A globalização tem intensificado processos sociais como os movimentos
migratórios e a construção de novas diferenças culturais, ampliando a gama de vida
existente e fazendo desaparecer os traços culturais comuns aos membros da nação, o
“substrato cultural comum” que constituiria a base da solidariedade cívica346. De modo
que são demandadas novas formas de integração social que restabeleçam os laços de
solidariedade e a coesão social preexistente. A superposição das identidades nacionais
às especificidades regionais ou locais, que forneceu um tipo de integração social
adequada ao contexto moderno, precisa ser reconstituída por meio de laços de
integração e solidariedade que correspondam à dinâmica econômica transnacional
atual347. Para Leite, as referências culturais que legitimaram sistemas identitários e
deram a ideia de pertencimento, junto à reafirmação de sentidos políticos dos lugares na
nação, e o conceito de nacionalidade que integra a identificação entre indivíduos e
Estado, legitimando o ideal de pertencimento à nação, está em cheque. À medida em
que se coloca em dúvida a “centralidade que muitas vezes antecedia a existência dos
sujeitos, dando-lhes âncora e esteio em meio às transformações da própria
modernidade”, constata-se uma realidade descentrada e fragmentada que pode
comprometer as “possibilidades de uma vida pública comum, em espaços públicos
compartilhados.”348

346

HABERMAS apud COSTA, Sérgio. As Cores de Ercília: esfera pública, democracia,
configurações pós-nacionais. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p.157
347
COSTA, Sérgio. Op. Cit., p.157
348
LEITE, Rogério Proença. Espaços públicos na Pós Modernidade. Cit., p. 190.
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Figura 21

Figura 22

Figura 24
Figura 23
Via Prè - Estabelecimentos comerciais que denotam a presença de imigrantes
(Fotos da autora, 2010)

Continuando seu raciocínio, Leite observa que o espaço público estaria então
ameaçado “na medida em que uma dispersão excessiva de interesses pessoais e
identitários, dissonantes e às vezes irreconciliáveis poderiam inviabilizar a coexistência
desses diferentes na vida pública cotidiana”349. Disto decorreram as seguintes
indagações: como os projetos em tela lidam com a questão da conservação do seu
patrimônio e com a requalificação dos seus espaços urbanos no momento presente, em
que a questão do patrimônio nacional estaria suscetível a relativizações e a “vida
pública comum” em risco?

Como “a atitude defensiva em relação ao outro, ao

estranho”350 é enfrentada pelos programas em tela ?
Quem passa hoje pelas ruas do centro histórico genovês depara-se com uma série
de estabelecimentos que comercializam objetos chineses, produtos alimentícios
paquistaneses, peruanos, africanos. Os alimentari são extremamente diversificados e
denotam um território multiétnico. Neste cenário, como falar em patrimônio nacional ou
mesmo europeu e qual a disposição para lidar com tais diferenças e inventar formas de
integração “horizontal”? Para responder a esta indagação, tendo ainda como eixo as
possibilidades de arranjos locais face aos lugares que se mundializam e trazem consigo
349
350

Idem, ibidem, p. 191
Idem, ibidem, p. 192
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problemáticas do tipo colocado por Leite, buscou-se compreender a forma como os
programas valorizam as potencialidade dos guetos urbanos, das “zonas opacas”351, do
espaço dos imigrantes.
O bairro do Gueto é um território privilegiado para perceber o efeito desta
concentração

de

“estranhos”,

este

multiculturalismo

e

suas potencialidades.

352

Transgêneros, imigrantes africanos, sul-americanos , católicos e muçulmanos,
genoveses, crianças, jovens e adultos: o Gueto é o espaço de trânsito desses variados
grupos. Nesse contexto, a Casa di Quartiere é um espaço privilegiado para o encontro e
a produção conjunta de ações, integrando perspectivas bastante diferentes e, conforme
Magnani, “toda essa diversidade leva a pensar não na fragmentação de um
multiculturalismo atomizado, mas na possibilidade de sistemas de trocas de outra
escala, com parceiros até então impensáveis, permitindo arranjos, iniciativas e
experiências de diferentes matizes.”353
Agrega-se a esse contexto o fato destacado por Gazzola354, de que os países de
origem dos imigrantes possuem várias etnias no seu interior o que, somado às
diferenças étnicas dos próprios italianos, faz do centro histórico um território
extremamente diverso e pouco conhecido até o momento. A socióloga ainda alerta para
o modo de ver as relações sociais sob forte influência da sociedade de proveniência /
pertencimento, o que se torna um problema até para o modo de socialização e requer
algum tipo de mediação. A percepção da entrevistada Mirian Cancellara é de que os
genoveses estão habituados com a presença de estrangeiros, de modo que os chamados
extracomunitários não representam um problema para a cidade no que diz respeito às
relações sociais. O principal problema desses grupos hoje é o desemprego.

351

As zonas urbanas opacas “são os espaços do aproximativo e da criatividade, opostos às zonas
luminosas, espaços da exatidão”. SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e
emoção. Cit., p. 326
352
Segundo Antida Gazzola, em exposição feita no congresso intitulado “Buracos negros do centro
histórico: a novas etnias e a segurança: O Gueto”, realizado em Gênova, em novembro de 2008, a cidade
possuía naquele momento 40 mil estrangeiros de 35 nacionalidades diferentes, sendo 19 mil homens e 21
mil mulheres. Em 2008, houve um incremento de 12%, considerando apenas os dados oficiais. As
pesquisas têm evidenciado que a cada ano a população estrangeira cresce, sendo as nacionalidades mais
presentes, respectivamente, do Equador, Albânia, Marrocos, Peru, Romênia, China e Senegal. Naquela
mesma ocasião, a gestora pública Anna Maria Cancellieri discutiu que, apesar do baixo índice de
estrangeiros (6,6%) perante índices mais altos de outras cidades do norte a Itália, em Gênova há uma
enorme concentração destes grupos em determinadas áreas da cidade, particularmente no centro histórico.
353
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Op.Cit., p. 15-16.
354
Atas do congresso mencionado, realizado em 2008.
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Considerando tais aspectos e a atual postura do governo europeu e, mais
especificamente, do governo de Silvio Berlusconi355, contrários à presença e ao
estímulo à permanência de estrangeiros em território europeu em geral e italiano em
particular356, chama a atenção a construção de programas que incluem esses grupos
sociais da forma como o fazem o URBAN II e o Contratto di Quartiere do Gueto. Já
descritas no Capítulo II, entre as ações destes programas, destaca-se aqui, pela
pertinência com a temática da imigração, o projeto de reconhecimento de competências
para imigrantes do URBAN II, mencionado por Giorgio Gatti:

“...com o URBAN ativamos um centro, um lugar onde fosse fácil reconhecer
a profissão dos imigrantes e esse centro funcionou por alguns anos. Não era
um centro voltado a um primeiro acolhimento, mas ajudava o imigrante que
possuísse alguma profissão, um título de estudo etc., que tivessem alguma
validade no país de origem, a reconhecer este título, esta profissão dentro da
comunidade italiana e funcionou por alguns anos.”357

Além do reconhecimento de competências dos imigrantes, vale referir-se também
aos projetos implementados com recursos do URBAN II “Non lavorare stanca”,
“Occuparsi”, “Voz del Condor”, a integração social de crianças imigrantes e as
atividades que indiretamente também atendem os imigrantes, como a Incubadora de
Empresas do Centro Histórico, com apoio à abertura de vários estabelecimentos de
imigrantes e/ou voltados a esse público358.
O que se percebe é que, ao mesmo tempo em que o processo de requalificação
urbana pode dar margem à “instrumentalização da cultura”359 em nome de uma
355

A lei Bossi-Fini (2002) é emblemática da forma como o governo de Silvio Berlusconi lida com a
questão da imigração na Itália. A lei leva o nome dos principais aliados políticos de Berlusconi então:
Umberto Bossi, líder da Lega Nord, partido do norte da Itália, de matiz separatista e xenófobo, e
Gianfranco Fini, conservador da Alleanza Nazionale. A lei prevê a expulsão do imigrante clandestino, por
parte da administração da província onde foi encontrado. Encaminhado para um “centro de permanência
temporária” (estrutura criada em 1998), é identificado e passa por uma triagem, onde pode ou não obter o
permesso de soggiorno, que permite a permanência no país. Em geral, a concessão da permissão está
condicionada à comprovação de um emprego que garanta sua subsistência, ou a situações especiais que
permitam a concessão de asilo.
356
A fala de Juan evidencia a mudança na política de entrada dos imigrantes: “eu vim depois de 10 anos
que minha mãe já estava aqui. Vim com a minha irmã, eu tinha 17 e ela 18. Não sei, me vem à mente que
várias coisas mudaram, antes era mais fácil vir para a Itália, depois de 1999 começaram a fechar e ficou
uma coisa complicada, difícil até para nós ficou mais difícil (...)...depois de 2001, 2002, tantos ficaram
sem permissão de permanência, antes se podia fingir com os amigos, fingir que cuidava de algum idoso
para obter a permissão de permanência.” Trecho de entrevista realizada em 2010 com Juan
357
Trecho de entrevista realizada em 2008 com Giorgio Gatti.
358
De acordo com dados estatísticos de 2005, do total de empresas que receberam assistência da
incubadora, 20% partiram de estrangeiros. É possível conhecer todas as empresas que receberam auxílio,
bem como acessar o censo de atividades comerciais e demais dados estatísticos no site da Incubadora
<http://www.incubatorecentrostorico.it>
359
KARA-JOSÉ, Beatriz. Op. Cit. 2007
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recuperação econômica, pode também ampliar o conceito de cultura para além do que
ela pode render financeiramente. Observando as ações realizadas ou previstas no bojo
desses programas em Gênova, percebe-se a coexistência de visões bastante distintas de
cultura. Aproveitando a indagação de Canclini, “se estamos transformando as cidades
mediante o conhecimento e a cultura ou convertemos as cidades em espetáculo cultural
sem modificar as desordens estruturais”360, as intervenções no porto e no centro
histórico em Gênova contraditoriamente permitem tanto verificar o uso da arquitetura e
da estetização dos espaços como espetáculo cultural, quanto vias de intersubjetividade e
interação cultural.

Figura 25: Bigo – Porto Antigo

Figura 26: Oficina de abertura do curso de
Videolab, o laboratório para a produção de vídeos
sobre o Gueto – Casa di Quartiere

Figura 27: Vendedor ambulante africano no porto
Figura 28: Imigrantes durante aula de italiano na
antigo
Casa di Quartiere
(Fotos da autora, 2010)

Entre o imigrante clandestino que se apropria do novo passeio à beira mar,
vendendo seus produtos falsificados e fugindo dos fiscais, e este mesmo imigrante que
no fim do dia vai à Casa di Quartiere participar das aulas de italiano gratuitas ou obter

360

CANCLINI, Nestor Garcia. Op. Cit., p. 19
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suporte para a elaboração de um currículo profissional, encaminhamento de um pedido
de permissão de permanência, ou ainda, para integrar a comissão de organização de
festas no seu bairro, é difícil adotar de forma inequívoca um dos lados da pergunta de
Canclini. A observação de Habermas de que a união de uma sociedade multicultural só
é possível quando a cidadania democrática se mostra vantajosa não apenas em termos
de direitos liberais e políticos, mas também de direitos culturais e sociais, é válida nesse
contexto:

“Quando a cidadania democrática desenvolve sua força de integração social –
isto é, sua capacidade de gerar solidariedade entre estranhos – se puder ser
reconhecida e valorizada como o mecanismo efetivo pelo qual a infraestrutura legal e material das formas de vida escolhidas é assegurada.”361

Ou seja, na medida em que esses projetos inserem formalmente a população
imigrante, ajudando-os a ingressar nas escolas, no mercado de trabalho, nas atividades
culturais, podem trazer algumas vantagens. Contudo, do ponto de vista da infraestrutura
legal fundamental, como, por exemplo, a permissão oficial de permanência na Itália –
que provém de uma lógica global que impele os imigrantes à mobilidade constante e
que, em certa medida, condiciona a inserção desses grupos noutras esferas sociais –,
escapa aos limites da ingerência das circunscrições do centro histórico, da administração
genovesa ou da gestão dos projetos. Percebe-se assim, a presença das ordens
provenientes, tanto do plano global, representadas pelo aumento da imigração, da
mobilidade, da ideia de desterritorialização, do estranhamento, quanto provenientes de
uma ordem local, representada pela criação de solidariedades, de espaços de encontro,
de troca, de cultura e criação. Num processo dialético, estas ordens tanto se associam,
como se contrariam. Muitas ações dos programas em pauta, especialmente aquelas do
Programa URBAN II e portadoras de certas racionalidades e mensagens que
correspondem a ordens distantes, são, porém, acomodadas às condições locais, ganham
um sentido específico ali naquele lugar. Deste modo, são soluções construídas
localmente que incorporam ao processo de requalificação urbana ações voltadas à
população imigrante, muitas vezes entendida como um segmento desprivilegiado da
sociedade, compondo setores informais da economia.

361

HABERMAS, Jürgen. O Estado-Nação Europeu Frente aos Desafios da Globalização: o passado e o
futuro da soberania e da cidadania. Novos Estudos CEBRAP, 43, nov.1995, p. 97
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4.5.

Patrimônio cultural e contexto urbano: representação, turismo e vida
urbana

Em 2006 a municipalidade conseguiu que seu pedido de inclusão dos Palazzi dei
Rolli na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO362 fosse atendido e este foi mais um
elemento importante para a renovação de Gênova e de seu centro histórico. Apesar de
não se inserir diretamente nos programas em análise, é um aspecto que merece alguma
observação, por estabelecer sinergia com eles e fazer parte dos esforços da prefeitura em
um projeto para dar visibilidade e valorizar um patrimônio edificado particularmente
relevante para a cidade.
Os edifícios de “hospedagem pública” de Gênova, conhecidos como Palazzi dei
Rolli, são um patrimônio residencial peculiar, composto no século XVI por banqueiros
armadores e mercantes das famílias mais ricas e poderosas que, por seu caráter
arquitetônico de prestígio, se transformaram, a partir de 1576, em um sistema público
de residências, as quais, embora sendo propriedades privadas, eram obrigadas a
hospedar visitas de Estado. Este conjunto era dividido de acordo com categorias de
qualidade363, que permitem ainda hoje perceber a hierarquia dos edifícios, restritos em
1576 a 52 unidades, ampliados sucessivamente, em 1588 e 1599, atingindo 150
unidades ao final do século XVI e 200, em 1798.
O sistema dos Palazzi dei Rolli é expressão da vontade política de dar forma,
valendo-se, inclusive, de cerimoniais, a um tipo de corte como as que circundam a
monarquia, que no contexto da república oligárquica genovesa (orgulhosa de manter sua
autonomia política baseada no controle do tráfego marítimo) torna-se uma espécie de
“palácios reais republicanos”364.
Esses “palácios reais” são inseridos no tecido residencial medieval em uma nova
organização urbana, criando strade nuove (estradas novas), algumas exclusivas, e
hierarquizando os espaços da cidade. Os edifícios foram construídos entre os séculos
XVI e início do XVII. Alguns dos exemplos de maior destaque encontram-se na Strada
Nuova Via Garibaldi, aberta em 1550, originariamente como Strada Maggiore, depois
362

Foram inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade as “Strade Nuove” e 46 dos 162
“Palazzi dei Rolli”, cf. <http://www.irolli.it/genova_unesco>, acesso: 10 de setembro de 2010
363
I, para cardeais, príncipes e vice-reis; II, para feudatários e governadores; III, para príncipes inferiores
e embaixadores, cf. GATTI, Giorgio, NICOLETTI, Anna e PASTOR, Cristina. I Palazzi dei Rolli. In:
GABRIELLE, Bruno, MONTALDO, Claudio, FARINI, Anita e SPALTRO, Patrizia (a cura di). Dossier
ARKOS. Firenze: Nardini Editore, 2005, p. 14)
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Idem, ibidem.
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Strada Nuova e que, em 1882, é dedicada a Giuseppe Garibaldi. Seus palácios foram
construídos aproveitando a inclinação do terreno, dando origem a incríveis pátios
internos, jardins suspensos e escadarias monumentais. Trata-se de um verdadeiro
sistema, mantido em grande parte íntegro até hoje por encontrar-se dentro do centro
histórico, que se constitui atualmente em uma grande área de salvaguarda.

Figura 29: Via Garibaldi

Figura 30: Jardim interno do Palazzo Reale,
projeto arquitetônico de 1642 - Via Balbi
(Fotos da autora, 2008)

Esta Strada Nuova, nos diz Lewis Mumford, foi projetada para ser a rua mais
imponente da Itália, “ladeada por enormes palácios, situados livremente, tendo no fundo
jardins em colinas, suficientemente grandes para alojar um exército particular.”365 O
pintor flamengo Peter Paul Rubens, que no início do século XVII se estabeleceu em
Gênova para pintar retratos das grandes famílias genovesas, encantou-se com estas
edificações e as reproduziu em desenhos minuciosos que detalhavam tanto seu interior,
quanto suas fachadas, contribuindo para dar visibilidade a este patrimônio.

365

MUNFORD, Lewis. A Cidade na História: suas origens, transformações e perspectivas. SP:
Martins Fontes, 2008, p. 416
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Figura 31: Palazzo Podestà, Via

Figura 32: Planta de Rubens366

Figura 33: Reprodução de

Garibaldi. (Foto da autora,

do Palazzo Podestà, Via

Rubens367 do Palazzo Podestà,

2010)

Garibaldi

Via Garibaldi

Com o evento “Gênova Capital Cultural Europeia”, em 2004, conduziu-se uma
ampla restauração das fachadas como uma ação estratégica para o processo de
valorização do centro histórico. O restauro foi realizado em parceria entre entes
públicos regionais e uma associação dos proprietários dos edifícios. No total, foram
recuperadas cerca de 50 fachadas, redescobrindo uma série de detalhes e afrescos
desconhecidos por grande parte dos cidadãos e dando visibilidade ao centro histórico,
para além dos edifícios isoladamente. Essa estratégia evidencia o envolvimento de
entes públicos e privados, bem como amplia o escopo da requalificação, já que seguindo
os Rolli, se envolve todo o contexto do centro histórico.
O caráter monumental dos edifícios e das estradas recuperadas e iluminadas
cenograficamente e as placas informativas sobre os edifícios compôs um novo circuito
artístico, muito positivo por promover a circulação no centro histórico, restituir esse
patrimônio à cidade e possibilitar seu conhecimento por parte dos visitantes. Além da
recuperação do referido patrimônio, houve também uma preocupação com a mobilidade
das pessoas e muitas ruas foram pedestrianizadas, a exemplo das Vias Garibaldi e San
Lorenzo, onde há até pouco tempo era permitido o tráfego de automóveis.
Importa, porém, fazer uma ressalva a respeito do que se pode entender como
escolha pelo caráter estético e monumental do patrimônio. Para Williams, a associação
de espaço público e cultura é um fenômeno global e muitos exemplos de projetos de
revitalização e intervenção em espaços públicos revelam uma ação centrada nos ícones
366
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RUBENS, Pietro Paolo. Palazzi di Genova. Gênova: Tormena, 2005, p. 101
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de representação de poder do século XIX de forma acrítica, já que privilegiam
convenientemente sua estética e desconsideram sua política368. No caso de Gênova, não
se trata de evidenciar os edifícios do século XIX, majoritariamente fora do centro
histórico, mas aqueles do renascimento que igualmente expressam o poder das famílias
genovesas. Todavia, as intervenções de valorização e conservação do patrimônio não
ficaram restritas aos Palazzi dei Rolli, mas também incluíram edifícios que registram a
memória portuária, como o edifício das Docas que sediou o Museu do Mar e da
Navegação, bem como um extenso conjunto de edificações no centro medieval,
constituído, basicamente, por simples habitações.
A área central congrega uma série de diferenças em termos tipológicos, históricos
e artísticos e sua ampla conservação enriquece a experiência de nela viver e visitá-la.
Mas do ponto de vista estritamente turístico, as vedetes são os Rolli. Observando a
circulação dos turistas em visita ao centro histórico, percebe-se um circuito bem
demarcado, baseado, especialmente, nesses edifícios. Isso vale, sobretudo, para os
circuitos organizados, ao passo que turistas sem grupo são vistos mais frequentemente
“perdidos” noutros becos da cidade medieval, nem sempre configurados como
“atrativos”. Como revela este trecho da fala de Alberto sobre a posição de Prè no centro
“turístico”:
“Os turistas chegam, mas aqui é um pouco fora das grandes rotas, ou seja, é
difícil que os passageiros dos cruzeiros passem por aqui, porque não existem
acordos econômicos para fazê-lo e porque os próprios guias de turismo
nutrem um pré-julgamento no tratamento desta zona.. Depois, a oferta não é
lá grande coisa.”369

Stella, profissional da área de turismo que presta informações no porto antigo, em
resposta à pergunta a respeito da forma como eram feitas as indicações do que visitar, se
era aconselhável um circuito de ruas específico ou se poderia recomendar ao turista
transitar livremente pelo centro, afirmou:
“Infelizmente devemos buscar um modo de tranquilizar os visitantes, de
modo a fazê-los circular pelo centro histórico. Obviamente, não os
mandamos nas zonas que são realmente perigosas, mas buscamos uma parte
do centro histórico que tenha movimento. Mas no final das contas, os
368

A partir de um estudo acerca de revitalização de espaços públicos como a Trafalgar Square em
Londres, Plaça de la Mercé, em Barcelona, e Praça do Patriarca, em São Paulo, Williams refere-se ao
sentido conservador das intervenções que privilegiam edificações do século XIX e que são representações
de poder. WILLIAMS, Richard J. Espaço público e cultura pública: teoria, prática e problemas. In:
COELHO, Teixeira (org.). Op. Cit.
369
Trecho de entrevista realizada em 2010 com Alberto.
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itinerários são sempre os mesmos, há este problema. Digamos que as ruas da
cultura são aquelas onde há sempre mais movimento e lá os mandamos
tranquilamente, sem perigo.”370

Então há um percurso fora dos becos ?
371

“De fato, são indicados nos mapas
palácios, onde não há perigo”.372

os pontos específicos, as áreas dos

Essas observações denotam que as representações sociais sobre o centro histórico
penetram a política de turismo, dando forma a circuitos específicos, tanto baseados nos
ícones monumentais, quanto nas ruas “seguras”, “bem iluminadas”, “com movimento”,
em lugar de promover a circulação plena na área, separando, quem sabe, o olhar
“romântico” do “coletivo”373, ou levando em conta o prazer de contemplar “a olhos que
já não vêem, mas vigiam”374. É por essa tendência em selecionar aquilo que possui
maior apelo estético, de promover segurança aos circuitos por onde o turista “deve”
passar e, sobretudo, pela associação direta que se faz entre o turista e o consumidor, que
ele não pode ser privilegiado nos processos de requalificação em detrimento ao direito
do citadino, principalmente, de ter um espaço urbano saudável. Isso não significa abrir
mão de também ser uma cidade turística, sugere-se apenas uma inversão de prioridades.
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Trecho de entrevista realizada em 2010 com Stella.
Conforme mapa turístico da área, no anexo 1
372
Trecho de entrevista realizada em 2010 com Stella
373
Segundo Urry, enquanto o olhar romântico enfatiza a viagem solitária, a privacidade e a subjetividade
da relação estabelecida com o objeto de admiração, o coletivo seria formado no contexto da sociedade de
consumo, cuja atmosfera é criada pela presença dos próprios turistas (URRY, John. O Olhar do Turista:
lazer e viagens nas sociedades contemporâneas. São Paulo: Studio Nobel / SESC, 1996). No caso do
“olhar romântico”, Urry especifica que se trata de um olhar cujo contexto de referência é o Romantismo,
mas sua evocação aqui vale para distinguir o tipo de estímulo provocado naquele que sai dos percursos
pré-definidos, estabelecendo o seu tempo e os objetos que serão por ele contemplados, daquele mais
sujeito às determinações da viagem organizada por parte dos agentes, que pré-definem o que merece ou
não ser contemplado.
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ARANTES, Antonio Augusto. Repensando os aspectos sociais da sustentabilidade: a conservação
integrada do patrimônio ambiental urbano. Cit, p. 132.
371

185

Figura 34: Grupo de turistas na Via Garibaldi
(Foto da autora, 2010)

Contudo, a demarcação dos monumentos a serem visitados e a reprodução de sua
imagem com vistas à atração de mais e mais visitantes não tiram sua sedução e sua
contribuição na reflexão acerca das espacialidades e suas temporalidades. Permitem
pensar na distinção social da qual são marcadores, ilustram a transitoriedade, enfim,
estes monumentos estarão sempre sujeitos a interpretações múltiplas. Deste ponto de
vista, concordo com a problematização que Carlos Fortuna faz do argumento de Walter
Benjamin a respeito da perda do valor aurático do objeto artístico na medida em que ele
passa por uma reprodução massiva375. Fortuna crê que a capacidade de sedução de
qualquer monumento “escapa à situação de anticlímax que a reprodução poderá
ocasionar”, já que “a reprodução da imagem do monumento é a reprodução do seu
elemento físico, não do seu elemento simbólico e representacional.”376 E continua: “À
sua vista direta, o monumento conserva um valor de sedução e atratividade mais
elevado do que advogam os defensores da tese da perda da aura, admitindo que poucos
escapam a uma estimulação mais ou menos forte dos sentidos”377

375

Walter Benjamin identifica na reprodutibilidade da obra de arte a perda da sua aura, entendida como
“uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa
distante, por mais perto que ela esteja”. Mesmo que as novas circunstâncias que permitem a reprodução
da obra de arte deixem intacto o seu conteúdo, elas desvalorizam, de qualquer modo, o seu aqui e agora. É
somente na “existência única da obra de arte, e somente nela, que se desdobra a história da obra”.
(BENJAMIN, Walter, 1994, Obras Escolhidas: magia e técnica, arte e política. São Paulo: Ed.
Brasiliense, p. 167)
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FORTUNA, Carlos. Identidades, Percursos e Paisagens Culturais: estudos sociológicos de cultura
urbana. Oeiras: Celta Editora, 1999, p. 39
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Idem, ibidem.
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No caso do centro histórico de Gênova, o circuito de interesse artístico e
arquitetônico mistura-se no labiríntico traçado de suas ruas e integra o extraordinário ao
cotidiano, um espaço instável e surpreendedor, que trai o circuito disciplinado e prédefinido. Apesar de Benjamin não se referir ao traçado medieval de um centro histórico
como Gênova, mas sim à metrópole moderna, sua máxima de que “mais importante do
que conhecer uma cidade era saber perder-se nela, sobreviver na ausência de guias, sem
orientações ou trajetos pré-estabelecidos”378, aqui é posta à prova. A turista espanhola
deixa escapar essa peculiaridade do centro quando perguntada sobre o que já sabia a
respeito da região e o que gostaria de ver:
“Não, não sei nada. Sabe, para uma pessoa que acaba de chegar, é
complicado deslocar-se.. Tem tanta coisa para ver e é difícil orientar-se (...) É
a primeira vez que me perco em um centro histórico e olha que sou muito
habituada a andar !”379

E perder-se no centro histórico de Gênova pode significar encontrar o estranho, o
inesperado, mudando posturas e interações. Quebrando “o sistemismo dos objetos” que
“impele ao sistemismo de ações”380, rompe-se com ações condicionadas. Mas como
pensar a prática do turismo por parte de sujeitos forjados no processo de recusa ao
estranho, como apontou Leite? De um lado, podem optar pelos espaços urbanos
históricos higienizados esteticamente (o Aquário, O Porto Antigo etc.), preferindo
espaços fechados de consumo e lazer. Mas há “momentos e espaços sociais nos quais
esses encontros são ora inevitáveis, ora desejados” e a “inevitabilidade do encontro
decorre das zonas fronteiriças e espaços de passagem que forçosamente acabam por
exigir alguma forma de interação.”381 Se o consumo é inegavelmente parte constitutiva
da cultura urbana contemporânea382, portanto também do turismo urbano, e se, para seu
exercício, enfrenta-se deliberadamente o encontro na “prática simbólica do consumo
dos lugares”, Leite lembra que este encontro é ainda mais acentuado, embora também
mais conflituoso.

378
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Trecho de entrevista realizada em 2010 com Rosa.
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Figura 35: Novo calçadão na região do porto antigo. À direita, mercadorias vendidas pelos vendedores
ambulantes imigrantes, ao fundo, à esquerda, o Museu do Mar e da Navegação
(foto da autora, 2010)

Para Danilo de Luise, Gênova convive com a tensão de mostrar e de esconder
certas áreas. Sua associação, a San Marcelino, participou da produção de um filme
sobre um siciliano e um travesti romano que viveram um história de amor no Gueto383
e, por ocasião deste filme, que teve muita repercussão dentro e fora de Gênova, Danilo
comenta que existe uma tendência a esconder a versão menos apreciada da cidade,
sobretudo nesse movimento de divulgação de uma cidade renovada, que busca lançar
luz sobre as áreas mais vistosas e esteticamente dentro de um certo padrão de beleza,
obscurecendo os velhos becos384. Para Don Gallo, padre da paróquia de San Benedetto,
querem transformar o centro em um “salloto”, ou seja, em um espaço chique,
valorizado, a “sala de estar”, a parte boa da cidade. Todavia, há no centro uma grande
rede de agentes que mantêm esta “outra” cidade viva, a exemplo dos atores385 e
organizadores do filme, dos operadores sociais, das Comunidades de San Benedetto al
Porto e San Marcellino e do próprio movimento em torno da Casa di Quartiere, em
plena Via Croce Bianca. “Enquanto as áreas ‘luminosas’ são o teatro da ação dos
vetores da modernidade globalizadora, as frações urbanas que ‘envelhecem’ podem ser
operadas sem maior submissão a tais nexos, escapando à regulação direta dos atores
econômicos e sociais hegemônicos.”386
383

O filme La Bocca del Lupo, de Pietro Marcello, foi produzido pela “Fondazione San Marcellino”,
lançado pela Feltrinelli e Real Cinema em 2009.
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Trecho de entrevista realizada em 2010 com Danilo De Luise.
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Em termos de representação social, a pesquisa de Leone indica que, em função das
representações permitirem reformulações de expressões como “città vecchia” e “centro
antico” ou ainda “waterfront”, empregadas frequentemente nos anos sucessivos à
decadência do centro histórico, oferece-se uma diferente conotação social do centro no
bojo do processo de recuperação urbanística e social em curso, valendo-se, inclusive, de
uma certa mitificação para referir-se a um bairro “de outros tempos”387. Pesquisando o
nível das representações, porém, Leone não permite verificar até que ponto tais
mudanças na percepção do centro baseiam-se em transformações de fachada, para usar
um termo de Erving Goffman388, ou se a percepção faz parte de fato de uma vivência
diversa desses territórios antes vistos como perigosos. Aparentemente, na fala de
Danilo, não se trata tanto de mudar a impressão sobre o centro, mas de não pautar sua
publicização em imagens que não se enquadram na estética das novas cidades
requalificadas para o mercado, o que pode ter o mesmo resultado na construção de uma
imagem apenas parcialmente condizente com a realidade. De qualquer forma, é
relevante registrar a convivência dessas tensões diante da impossibilidade de isolar
partes deste centro histórico, um continuum de edifícios, sem intervalo entre um e outro,
becos que levam a outros becos, de vez em quando obstruídos. Os varais ao lado das
igrejas, faculdades e museus registram a vida cotidiana dentro da cidade turística, as
ruas estreitas que obrigam uns e outros a se olhar, se esbarrar, se escutar e se sentir
mutuamente. Aqui, a contiguidade do espaço e o mundo vivido cotidianamente se
fazem presentes. A singularidade desse centro histórico que mistura o que se pretende
que seja visto com aquilo que se pretende acidental, permite aos seus visitantes explorar
diversas interpretações da paisagem389, bem como partilhar, ainda que vaga e
temporariamente, da vida urbana. Talvez encontre-se aí a possibilidade do que Leite tem
387
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definido como “espaços públicos intersticiais”390, onde também o turista pode participar
das “sociabilidades que asseguram a formação dos espaços públicos”391 ou, entendido
de outra forma, como “direito à vida urbana” de que fala Lefebvre, para além de “um
simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais.”392

4.6.

Segregação e o direito à moradia nas áreas requalificadas

A questão da moradia no centro histórico genovês é mais um viés que evidencia a
convergência das ordens distantes e próximas no terreno da requalificação urbana. As
lógicas que impelem o imigrante à situação de ilegalidade e o excluem do mercado
formal trazem para a cena outros grupos e configurações, como a segregação
socioespacial e a formação dos guetos na cidade.
Um dos aspectos que contribui para caracterizar ainda mais o Gueto como espaço
de concentração de “grupos segregados” é a presença histórica de trangêneros. Se na
segunda metade do século XVII as ruas do bairro hospedaram o primeiro Gueto judeu, a
partir dos anos 1960 serão conhecidas como território dos transgêneros393. Entre as ruas
mais conhecidas pela presença dos trans, como são chamados na cidade, é a Via del
Campo, sobretudo porque ficou imortalizada nas canções de Fabrizio de Andrè, cantor e
compositor genovês que preenchia muitas de suas letras com as personagens do Gueto.
Sua guitarra, que ajudou a tornar célebre a rua, reunida a outros pertences do artista,
formaram uma espécie de museu na mesma rua. Sempre cantando as prostitutas, os
travestis do Gueto e o centro histórico de Gênova, a figura de De Andrè e suas letras são
constantemente apropriadas para identificar atitudes progressistas, ações em nome de
minorias. A Comunidade San Benedetto al Porto, por exemplo, tem De Andrè como
ícone da luta contra as drogas e usam o nome de um de seus álbuns, “Em Direção
Obstinada e Contrária”, como slogan, frase recentemente dita pela prefeita de Gênova
para definir sua política de enfrentamento dos cortes orçamentários anunciados pelo
governo italiano para o ano de 2011. Para Don Gallo, a obra de De Andrè é seu “quinto
evangelho.”
Com a morte do artista, em 1999, vários eventos foram promovidos em sua
homenagem, constituindo elementos importantes na construção da representação social
390
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da Via del Campo em particular e de todo o centro histórico genovês em geral. “Através
da celebração póstuma do compositor e da sua arte se reproduz uma imagem pitoresca
da cidade velha.”394

Figura 36: Homenagem a Fabrizio de Andrè feita em 2001 na Piazza del Campo, na Via del Campo.
(Foto da autora, 2010)

O Gueto acaba por assumir, portanto, também essa identidade transexual e este
será um grupo importante nos projetos para requalificação do bairro, pois são guardiões
do Gueto há anos. Enquanto suas ruas foram abandonadas, ocupadas pela criminalidade,
sujas e estigmatizadas, os transgêneros cuidaram para que sua morada fosse preservada.
Em função do acolhimento dado por Don Gallo e pela Comunidade San Benedetto
al Porto a esse grupo, foi perguntado a Domenico Chionetti, um dos seus
representantes, como tem sido a relação com eles, visto que sua inclusão nos projetos
foi uma demanda direta da prefeitura no início do Contratto di Quartiere:
“Sabe, eles já são muito bem inseridos no território, no sentido de que são
vistos como habitantes e negociantes porque representam também um
público consumidor importante, quero dizer, gastam no fruteiro, no peixeiro,
na tabacaria e tem um ótimo relacionamento com todos os comerciantes,
especialmente os da Via Lomellini (...). O grupo veio buscar a Comunidade
de “San Benedetto” e Don Gallo, porque ele é uma figura de muita
autoridade e conhecida na cidade, inclusive a nível institucional. E então, um
dia, nos pediram para intercedermos junto ao assessor que na época tinha
acabado de entrar na administração da prefeita Vincenzi e começava a aplicar
as primeiras multas, a intimidar esse grupo porque eles não possuíam
permissão para sua atividade. (...) Quando o status de uma pessoa se torna
ilegal, esta categorização é aquilo que, segundo nós, a instituição o ataca.”395
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Idem, p. 123
Trecho de entrevista realizada em 2010 com Domenico Chionetti.
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Este confronto entre os transgêneros e a prefeitura não só revelou a fragilidade da
situação deste grupo, não obstante tenham fortes raízes no território, como criou um
problema para a continuidade do Contratto di Quartiere, que tinha uma perspectiva de
inclusão totalmente diferente, como evidencia a fala de Domenico:
“Posso te dizer que essas pessoas, sobretudo Gatti, são iluminadas [a equipe
de profissionais que implementou o Contratto di Quartiere]. Têm uma visão
não só dos edifícios, isto é, me surpreendeu que, sem que disséssemos nem a
nem b, ele [Gatti] dizia: ‘minha recomendação é que vocês se unam aos
transgêneros.’. Devo dizer que é especial que um arquiteto preocupe-se em
dizer no primeiro encontro sobre a comunidade transexual... Bonito,
inteligente e realista.”396

Contudo, a desconfiança gerada em torno da relação que poderia se estabelecer
entre prefeitura e a comunidade transexual era grande e quando o grupo responsável
pelo Contratto chegou ao bairro, foi recebido com hostilidade e desconfiança.
“...um ano antes de iniciarem os trabalhos efetivos para a construção do
Contratto di Quartiere, havia passado pelo Gueto o pessoal da vigilância
sanitária que em prática tentava fechar todos os estabelecimentos de
homossexuais. Os trans criaram uma enorme resistência com relação a
propostas vindas da prefeitura... Quando o grupo do Contratto chegou,
encontrou esse grupo totalmente resistente a qualquer proposta. Em função
dessa resistência, tornou-se ainda mais importante ter interlocutores
privilegiados que auxiliassem o grupo a fazer as intermediações necessárias,
que facilitassem o contato e a aproximação com o pessoal do Gueto.”397

O incidente expôs a dificuldade de conduzir projetos com diálogos intersetoriais,
mas fortaleceu relações. Para enfrentar a onda de medo do fechamento dos bassi, como
chamam o andar térreo onde os trans atendem seus clientes, a Comunidade de San
Benedetto al Porto, comandada por Don Gallo, reforçou seus protestos por meio da
produção e distribuição conjunta de um calendário que leva o nome de “Princesas”,
nome da associação que se formou para representar os transgêneros.
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Idem
Trecho de entrevista realizada em 2008 com Carla Costanzi.
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Figura 37: Imagem de Don Gallo com um grupo de
transgêneros do Gueto no lançamento do calendário de
2009 “Princesas”
(Disponível em: <http://aureliovalesi.splinder.com> e em
<http://genova.repubblica.it>, acesso: 10 de janeiro de
2011)

Figura 38: Capa do calendário
“Princesas”

Como alerta Lúcia Bógus, um aspecto importante para a análise da segregação
refere-se à formação de espaços com alto grau de homogeneidade social. Do ponto de
vista geracional, de gênero ou étnico, o Gueto não é homogêneo, porque reúne travestis,
imigrantes de várias etnias, entre outros residentes, mas, em geral, está associado a um
bairro de concentração de uma população de baixa renda e sujeita a fortes estigmas que
ajudam na sua segregação. A formação destas áreas favorece o surgimento de formas de
percepção subjetivas sobre os locais de residências, que podem ser positivas em termos
do prestígio de certas áreas, ou, como neste caso, negativa e dotada de certa
“malignidade”, constituindo um estigma para os que nela residem.398
Segundo Costanzi, o imaginário em torno do Gueto é de fato negativo e muito
antigo, já que esta área é historicamente identificada como de prostituição, por estar
muito próxima ao porto e dos marinheiros, uma zona de passagem e diversão.399
Este trecho da entrevista com um morador do bairro demonstra essa percepção
negativa:
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“O Gueto era popular, havia uma pequena luta de supremacia com a Via Prè.
Eles diziam ‘eu sou da Via Prè’ e nós dizíamos ‘mas nós somos da Croce
Bianca’. Éramos jovens e tínhamos um sentimento de territorialidade,
queríamos especificar que éramos de uma certa zona. Agora eu tenho
vergonha de dizer onde moro, tenho vergonha de dizer que moro na Croce
Bianca. Croce Bianca é conhecida por seus roubos, furtos, travestis,
prostitutas e basta. Agora você fala com as pessoas sobre o Gueto e todos
dizem que é horrível. Faça um teste, tente perguntar para as pessoas o que
pensam do Gueto...”400

A segregação residencial em Gênova é complexa de ser analisada tomando o
centro histórico como espaço de observação. Um dos problemas mais discutidos nos
debates sobre a situação dos imigrantes no centro histórico genovês são os aluguéis
abusivos que muitos proprietários cobram dos imigrantes clandestinos. Apesar da
configuração e da tipologia dos imóveis no centro histórico dificultarem o isolamento
de certas áreas, dada a densidade e a contiguidade dos prédios, muitos imigrantes,
especialmente os clandestinos, são explorados e obrigados a submeter-se ao aluguel de
casas em situação de absoluta superlotação e péssimas condições de moradia. Um
incêndio, em maio de 2010401, em um edifício do Gueto, provocou muita discussão
quando, no meio da noite, no momento do desespero, saíram 200 estrangeiros de um
prédio onde se supunha viver poucas pessoas. A metade clandestina fugiu sem pedir
socorro, uma vez que sua condição ilegal poderia gerar um problema ainda maior.
Percorrendo as concepções de segregação nas diferentes correntes teóricas,
podemos entendê-la como a localização específica de determinado grupo social em
relação a outros, daí decorrendo a ideia de distância espacial como expressão da
distância social, resultando na busca do indivíduo por agrupamentos a partir de
afinidades, por exemplo, étnicas, como forma de proteção.402 De acordo com Robert
Park, “a população tende a se segregar não apenas de acordo com seus interesses, mas
de acordo com seus gostos e temperamentos”403, sugerindo que a segregação pode
relacionar-se a escolhas individuais. Da perspectiva marxista, a segregação residencial
nas sociedades capitalistas situa-se no campo da luta de classes, responsável pela
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apropriação desigual do território.404 Além disso, existem as correntes que atribuem ao
Estado também o papel de agente na divisão social do espaço nas cidades, técnica e
ideologicamente405. Para Peter Marcuse, a segregação precede a formação de um gueto,
o que sugere que, mesmo não havendo nesse centro histórico uma divisão espacial
absolutamente apartada ou definida nos moldes da delimitação por ruas ou bairros,
como sugere o autor, ele reúne os princípios que definem a tendência a este fenômeno,
mais acentuadamente no Gueto. A alta concentração de imigrantes no bairro, além do
sugestivo nome “Gueto”, já revela uma particular forma de aglomeração. O caráter
essencialmente espacial da segregação aqui é menos intenso do que sua relação com a
renda e as diferenças sociais, evidenciando menos a segregação geográfica do que a
segregação sociológica406, ou seja, uma distância social em contexto de proximidade
física. Para Lefebvre, as segregações destroem morfologicamente a cidade e ameaçam a
vida urbana407.
No caso dos problemas de moradia enfrentados por uma enorme quantidade de
imigrantes clandestinos no centro histórico genovês, todas essas nuances aparecem, de
modo que é possível considerá-los segregados. Ali, as escolhas individuais existem,
submetidas, porém, à condição de clandestinidade forçada por uma postura do Estado
Italiano nos últimos anos de restringir a entrada e a permanência de certos grupos
étnicos. A situação de clandestinos obriga esses grupos a trabalharem na informalidade,
consequentemente, em empregos precários, acarretando poucas condições econômicas
para pagarem um aluguel no mercado formal. Os vários aspectos deste cenário
confluem para a segregação.
Trata-se, porém, de um enclave residencial que se relaciona muito mais à condição
de clandestinidade do imigrante, que acaba por condicionar sua renda, do que por razão
étnica. Essa configuração da segregação não distancia fisicamente o imigrante dos
serviços urbanos ou equipamentos culturais, como em geral ocorre quando a segregação
espacial é mais acentuada, mas pode apartá-lo, na medida em que as políticas sociais
não deem conta de sua inclusão. Deste modo, uma política que enfrenta tal contexto
social deve necessariamente lidar com a questão migratória e a concessão das
404
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permissões de permanência dessa população, do contrário, mesmo os governos mais
progressistas e sensíveis à situação do imigrante clandestino tendem a “fazer vista
grossa” para a condição dessas moradias, para não terem de enfrentar o problema ainda
mais grave da expulsão.
Ainda que vítimas da segregação, a proximidade física entre os imigrantes
clandestinos que vivem espremidos nesses apartamentos, com seus vizinhos em
melhores condições, de certa forma, pode relativizar aquela sensação apontada por
Gottdiener, de que a segregação teria “isentado a grande maioria da população da
responsabilidade pelo menos afortunado, pois aquela não vive na vizinhança deste.”408
No centro histórico genovês é impossível fechar os olhos para a precariedade das
condições de vida dessa população, basta observar durante um dia normal de trabalho o
entra e sai de alguns apartamentos.
Nesse contexto, o projeto ADIS, de acolhimento aos imigrantes no Gueto é bemvindo. Dada a precariedade das habitações alugadas nessas condições de
clandestinidade e sua superlotação, é raro o morador ter disponibilidade para lavar suas
roupas e até mesmo lavar a si mesmo, assistir televisão ou ter apenas um espaço para
sentar-se, aquecer-se, conversar. A forma de acolhimento no ADIS é extremamente
acessível, para usar os serviços basta retirar uma senha um dia antes, chegar e aguardar
a liberação da lavanderia ou dos chuveiros. Não é necessário apresentar documentos ou
dizer o nome, tampouco ter permissão legal de permanência. Qualquer pessoa pode usar
o serviço, apesar de voltar-se prioritariamente aos moradores do bairro.
Na realidade, percebe-se que a questão da habitação no centro histórico é um tema
bastante complexo, pois se confrontam iniciativas locais e esforços solidários de alguns
atores e processos globais, cujo centro ou sede para sua resolução estão separados e
distantes do contexto local, sobretudo no que se refere aos fluxos migratórios e ao
tratamento dos imigrantes por parte das políticas europeia e italiana.
Tomando a situação da Itália como pano de fundo, tem-se uma realidade bastante
anormal: em 2001, 71% da população possuíam casa própria, enquanto apenas 20%
pagavam aluguel409. Em 2008, o número de famílias proprietárias aumentou ainda mais,
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chegando aos 75% da população, dos quais 71% são propriedades privadas410. Ou seja,
um dos problemas atualmente é promover uma política para aumentar o estoque de
imóveis a serem alugados a preços acessíveis à população que não tem o próprio imóvel
e que hoje chega a comprometer boa parte do seu salário com esta despesa, entre 40% e
60%. Uma das razões para a escassez de imóveis também se explica quando observado
o incremento da população italiana em função da presença de imigrantes que
praticamente dobrou no arco de cinco anos: de cerca de 2 milhões no final de 2003
passaram a quase 4 milhões no início de em 2009411, considerando apenas dados
oficiais. Essa população imprime ainda uma dinâmica natural positiva, reduzindo o
crescimento negativo da população italiana. Este fenômeno da imigração acentua o
problema da falta de imóveis em locação, especialmente de propriedade do Estado, para
que sejam desenhadas políticas habitacionais que supram a deficiência. O fluxo
migratório de resto é muito concentrado nas regiões ao norte da Itália, é
predominantemente urbano e, em geral, prefere as capitais. Deste modo, Gênova é uma
das cidades alvo para os imigrantes, sendo o centro histórico, como já apontado no
Capítulo II deste trabalho, o lugar de primeiro acolhimento dos imigrantes,
especialmente os clandestinos.
Entre os programas especiais desenhados pela prefeitura de Gênova para suprir a
carência habitacional no centro histórico, destacam-se quatro que envolvem a
construção ou reforma de unidades habitacionais (mais de 100 edifícios, perfazendo
cerca de 600 apartamentos) para a provisão de moradias envolvidas em projetos mais
amplos de urbanização, dotação de serviços como escolas, mercado, estacionamentos
etc.412. Neste quadro, os Contratto di Quartiere são bastante relevantes, pois intervêm
em bairros com situações de deterioração generalizada, contando com a participação dos
410
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moradores em um processo que ultrapassa a simples provisão ou melhoria das
condições de moradia, mas diz respeito a uma ampla retomada do território em questão.
Anna Maria Nicoletti destaca os esforços da prefeitura:
“Fizemos alguns programas para dar casa a pessoas em dificuldade, isto é,
programas de residência pública, que localizam-se no centro histórico como o
Contratto di Quartiere de Giustiniani e Porta Soprana e o PUO413, que não é
tão extenso. Também houve este enorme programa de Prè, no qual foram
construídas muitíssimas unidades habitacionais, apesar de ter sido uma coisa
que se arrastou por anos.”414

Considerando as demandas por moradia e serviços urbanos, particularmente
importantes para os imigrantes, destacam-se também aqui os investimentos do URBAN
II na recuperação de um imóvel de propriedade da paróquia de San Siro, que permitiu
dar início ao funcionamento de uma creche praticamente gratuita, voltada a jovens mães
que não têm condições de pagar para alguém cuidar de seus filhos. De acordo com a
entrevista realizada com as voluntárias Anna e Manuela, responsáveis pelo serviço, a
procura é majoritariamente de mães imigrantes e o serviço é dedicado a crianças de 0 a
18 meses.

Figura 39: Alojamento para crianças
(Foto da autora, 2010)
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Tais exemplos demonstram uma articulação de serviços que contribui não só para
garantir a moradia no centro, mas também para o trânsito, para o trabalho, para uma
vivência mais ampla da região e não apenas como espaço de moradia, muitas vezes
precária.
No que se refere ao problema da imigração, sobretudo a clandestina, e ao
problema habitacional, os aluguéis in nero, ou seja, cobrados de forma ilegal, além de
submeter essa população a condições extremamente precárias de moradia, também
provoca uma considerável evasão fiscal para o Estado italiano. O centro histórico acaba
sendo um espaço de concentração tanto de oportunidades, quanto de problemas a serem
resolvidos em um panorama geral que se mostra cada vez mais difícil de ser
solucionado. Basta dizer que dos pedidos de auxílio para moradia, a prefeitura consegue
atender apenas cerca de 20% ao ano415, como confirma Nicoletti
“Vimos que para a RiGenova416 realocar quatro famílias de um prédio que
estava em situação periclitante, apenas para quatro núcleos familiares,
ficaram desesperados para encontrar casa, porque não há absolutamente
lugar, está tudo cheio. O serviço social não consegue resolver o problema de
todos aqueles que necessitam de ajuda, porque realmente há um problema
grande de habitação. (...) As pessoas não atendidas certamente se organizam
de outra forma, porque não vemos famílias dormindo pela rua, mas digamos
que eles têm direito [ao atendimento]. São muitas as solicitações, mas poucas
são satisfeitas...”417

Neste difícil contexto, dois grupos vêm sendo privilegiados no que se refere à
garantia da moradia no centro: os estudantes e os idosos. Segundo Carla Costanzi, as
projeções para o percentual de idosos acima dos 80 anos em Gênova preveem um
aumento dos atuais 7% para 12%. Trata-se de uma das cidades mais “idosas” da Itália.
A socióloga observa recorrentemente em eventos dos quais participa, assim como na
entrevista concedida para este trabalho, que as obras de requalificação urbana
consideram importante a manutenção dos “habitantes históricos” na parte mais antiga da
cidade. Entre os projetos dos quais Carla Costanzi participou diretamente, destaca-se o
“cidadania ativa” para a recuperação e reestruturação de algumas praças do centro
histórico, dos quais o caso da Piazzeta Ragazzi é emblemático. Trata-se de uma praça
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no interior do centro histórico que se encontrava abandonada e que por meio do
envolvimento da vizinhança, de aposentados e de uma associação já presente na área,
foi recuperada com fundos do URBAN II, dotada de banheiro público, campo de bocha,
bancos, mesas, e atualmente é gerida pelos idosos que usam o espaço. Mais oito praças
deste tipo foram foco de atuação do URBAN II, onde buscou-se estimular a “cidadania
ativa”, como tem sido chamada a participação do gênero nos projetos. Ainda que possa
parecer uma ação pontual com relação às demandas dos idosos e a outros espaços
urbanos nessas condições, o esforço para reunir a terceira idade em torno desta praça
revela a preocupação dos projetos em manter o caráter habitacional e a manutenção da
população tradicional no centro histórico. Durante a explicação do seu trabalho no
Contratto di Quartiere do Gueto, Costanzi reforça este aspecto:
“Uma coisa muito interessante é a possibilidade de laços sociais, comerciais,
de amizade que o centro histórico oferece e isso ficou muito nítido no nosso
trabalho. Os idosos demonstraram superar toda a precariedade das habitações
no Gueto para permanecer em uma zona onde conhecem muitas pessoas e
têm os serviços de primeira necessidade muito próximos de casa.”418

Entre as ações do URBAN II voltadas para a garantia da qualidade de vida dos
idosos no centro histórico, salienta-se também a recuperação de um apartamento que
serve de moradia compartilhada, em um imóvel que pertence à Paróquia de San Siro: a
Casa di San Siro.

Figura 40
Figura 41
Residência para idosos. Imóvel recuperado com recursos URBAN II
(Fotos da autora, 2010)

Da mesma maneira, as ações de agregação social, contempladas no Eixo 2 do
Programa URBAN II, também incluem terceira idade, apesar de não serem exclusivas
418
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para este público. Segundo Costanzi, houve um amplo trabalho de eliminação de
barreiras arquitetônicas para favorecer a permanência dos idosos em suas moradias. No
âmbito do Contratto di Quartiere do Gueto, destaca-se a previsão de um serviço de
atendimento médico domiciliar também a este grupo, que deverá ser ativado com o
funcionamento do ambulatório.
No caso dos estudantes, o princípio é o mesmo: oferecer habitação e um conjunto
de serviços dirigidos a este público. Além dos investimentos do URBAN II na
recuperação do Palazzo Belimbau para a instalação de um pólo de pós-graduação e das
propostas de inserção de serviços voltados aos estudantes previstos pelo Contratto di
Quartiere do Gueto, vale a pena mencionar investimentos mais consistentes voltados
especificamente para a provisão de alojamentos. Um destes programas é o Protocolo de
Intenções para a Realização de Alojamentos para Estudantes, assinado em 2001 entre os
Ministérios da Infraestrutura e dos Transportes, Região Ligúria, Prefeitura de Gênova,
Universidade de Gênova, Empresa Territorial para Edificações da Província de Gênova
(ARTE), Ente Regional para o Direito ao Estudo Universitário (ERSU) e Agência
Regional para a Recuperação de Edificações (ARRED). Tal protocolo prevê um
programa preliminar no valor de 11.181.292,00 euros para a realização de intervenções
em edifícios residenciais públicos na forma de alojamentos para estudantes, na
vizinhança dos pólos universitários da rua Balbi, onde localiza-se a Faculdade de
Ciências Humanas, e das Docas, onde foi instalada a Faculdade de Engenharia, e para
responder à necessidade de incremento de moradia universitária. Outro projeto
importante é a recuperação dos ex-hotéis Stella, Firenze-Zurigo e Milano-Terminus,
totalizando cerca de 150 leitos para estudantes universitários com um financiamento de
8.916.000 euros do fundo regional.419
Além destes projetos que estão totalmente relacionados aos programas em tela,
destaca-se que das 150 unidades habitacionais disponibilizadas pela prefeitura após o
término do projeto experimental420 no bairro de Prè, citado por Anna Maria Nicoletti e
por Giorgio Gatti, parte dos imóveis vem sendo distribuída a estudantes, idosos e
antigos moradores do bairro.
Contudo, ao lado dos imigrantes clandestinos, os estudantes têm sido apontados
como grande causa de especulação entre os proprietários de imóveis do centro histórico
419

Fundo da Região Ligúria que, por meio do Programa Quadrienal Regional, subvenciona edificações
residenciais públicas.
420
O Programa Experimental de Prè também está elencado no “Quadro de Programas especiais do Centro
Histórico”, no Capítulo II deste trabalho.

201

que, em lugar de alugar um apartamento para jovens casais, por exemplo, entendem
como mais lucrativo alugar o mesmo apartamento para cinco ou seis estudantes. Ao
mesmo tempo, transformar o centro em um pólo universitário torna-se estratégico para
reavivar a região, o que já se mostrou bastante positivo na primeira área foco de
requalificação, no bairro de Sarzano, com a instalação da Faculdade de Arquitetura. A
julgar pelos projetos em curso, em alguma medida, o poder público está demonstrando
interesse na provisão de moradia pública em parceria com as universidades, para que o
aluguel de leitos para estudantes não se transforme no reverso da medalha, contribuindo
com o aumento dos preços. Contudo, são recorrentes as lamentações sobre a subida dos
aluguéis, notadamente em torno das universidades.
Em comparação ao triênio 1998-2000, entre 2001 e 2003, auge das obras no
centro, Gênova sofreu aumento nos valores imobiliários praticamente em toda a cidade,
com recorde de 43,4% no centro histórico421. Preocupada com uma pressão de tais
preços sobre a população moradora, a prefeitura vem subsidiando a permanência de
grupos diversificados.

4.7.

Sentidos do espaço urbano público e usos cotidianos do centro histórico

Recortando o termo “urbano” que qualifica os espaços a serem analisados, tenta-se
raciocinar na perspectiva sugerida por Lefebvre: ao contrário do termo “cidade”, que
pode conotar um objeto definido, o termo “urbano” define-se como horizonte, como
virtualidade iluminadora, como um “possível” que para ser atingido deve romper os
obstáculos que atualmente o tornam “impossível.”422
Nos argumentos de Levebvre em favor da rua, ela aparece como um teatro
espontâneo, onde torna-se espetáculo e espectador, às vezes, ator. É onde efetua-se o
movimento, a mistura, sem os quais não há vida urbana, mas separação e segregação423.
Entendendo a rua como este lugar do encontro, sem o qual não existem outros encontros
possíveis nos lugares determinados como cafés ou bares que animam a rua e são
favorecidos por sua animação, ou que então não existem424, toda e qualquer ação
voltada para a preservação deste espaço, sua recuperação e mesmo ampliação, é vista
421
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aqui como possibilidade de vida urbana. No caso das ações no Gueto e do URBAN II,
são numerosas aquelas em favor da rua, das calçadas, do pedestre.
Mas Levebvre também argumenta contra as ruas, na medida em que podem ser
entendidas na perspectiva do mundo das mercadorias, da vitrine, do espaço para o
consumo, da repressão por meio da sua interdição, uma transição obrigatória entre o
trabalho forçado, os lazeres programados e a habitação425. Contudo, na medida em que é
possível dar à rua um significado para além de um circuito de estabelecimentos
comerciais, superando o objetivo do consumo nos percursos acima, ampliando a
contemplação aquém das vitrines, pode-se supor a criação de brechas nesta organização
capitalista sobre a rua. Neste sentido, se erguermos os olhos acima das lojas nas ruas do
centro histórico nos deparamos com uma imensa quantidade de edificações de valor
histórico e artístico preservadas. Não uma paisagem uniformizada com efeitos atraentes,
mas uma paisagem que mantém a possibilidade de interpretar a história não somente a
partir dos monumentos que representam os heróis ou a elite, como também as moradias
simples do homem comum, as construções que permanecem neste centro histórico, que
continua sendo também, antes de tudo, um bairro residencial.

Figura 42: Residências recuperadas no centro
histórico. Região de Prè
(Foto da autora, 2008)

425

Figura 43: Residências recuperadas no centro
histórico. Zona da Piazza delle Erbe, próxima à
Faculdade de Arquitetura
(Foto da autora, 2010)

Idem, ibidem. P. 31
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Figura 44: Detalhe de uma “edicola votiva”:
pequenos nichos com imagens de santos muito
comuns nas fachadas e ângulos dos edifícios,
sobretudo na Idade Média, e que também foram
foco de um programa de valorização entre os anos
1990 e 2000. (Foto da autora, 2008)

Figura 45: Painel do século XVI representando a
adoração dos magos, restaurado nos anos 1990,
mantido acima da porta de um estabelecimento
comercial.
(Foto da autora, 2010)

Aliás, vale dizer que o processo de requalificação, o “renascimento”, como
costumam dizer os genoveses, teve início em uma zona absolutamente residencial do
centro histórico que, com a instalação da Faculdade de Arquitetura, tornou-se um bairro
universitário. Ainda hoje, trata-se de uma área do centro histórico sem atrativos que
façam grande apelo ao fluxo turístico, ao contrário, a igreja Santa Maria di Castello, por
exemplo, recebe pouquíssimos turistas em função de sua localização nas proximidades
desta área, não obstante tenha sido também restaurada, como atesta este fragmento da
fala de Alessandro:
“[a igreja] é muito menos visitada do que merece. Se você vai até a praça da
Catedral [San Lorenzo] encontra sempre tanta gente. Aqui ao invés, chegam
umas dez pessoas por dia (...). Mas esta zona é menos turística do que aquela
da Catedral... Mas digo que é menos turística porque é menos de
passagem.”426

Os diferentes sentidos atribuídos às ruas nas políticas de requalificação do centro
histórico expressam contradições. Durante muitos anos seus becos sofreram com o
abandono e um tipo de uso do espaço público que acentuou o caráter negativo nas
representações da área. Lixo abandonado pelas ruas, seringas de dependentes químicos
e os próprios usuários de heroína tomaram estes becos como espaço para uso da droga,
reforçando a impressão de um espaço degradado e abandonado, suscetível a todo tipo de
uso e símbolo de insegurança.

426

Trecho de entrevista realizada em 2010 com Alessandro.
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Além dos usuários de droga, figuras muito conhecidas no centro histórico, um tipo
de delinquência se instalou nos bairros centrais, apropriando-se também dos becos da
cidade medieval e acentuando a conotação de espaço difamado, tendo nas áreas mais
próximas ao porto aquelas com a pior fama entre os genoveses, implicando sua
desvalorização generalizada, com destaque para Via del Campo e Via Prè, sempre
citadas nas crônicas policiais.
Marco Leone, em sua pesquisa sobre construção das representações sociais do
centro histórico genovês, lembra o fato de que muitas das áreas contíguas ao porto
trazem esta conotação pejorativa desde o século XIX ou mesmo antes disso, quando se
presume ter havido atividades de contrabando e prostituição, comuns a qualquer “cidade
de mar”. O autor inicia sua pesquisa a partir de 1945, mas identifica registros anteriores
como pichações nos muros circundantes da zona portuária, onde se desaconselhava
ultrapassá-los em função da péssima fama e do degrado urbanístico da área. Uma
variedade de atividades ilícitas427 povoou as ruas do centro histórico pelo menos até os
anos 1960. A crise no setor industrial e a redução do trânsito de naves e marinheiros no
porto genovês provocou mudanças no tipo de criminalidade, marcada nos anos
sucessivos, especialmente nos anos 1970 e 1980, pela venda de heroína e cocaína428. Os
velhos personagens dos becos são substituídos pelos traficantes e viciados e as
atividades ilegais não são mais identificadas apenas com o centro histórico429. Ou seja,
ancorada em uma fama historicamente sedimentada, uma série de atividades ilícitas foi
se sucedendo no centro histórico, chegando até mesmo, nos dias atuais, a esboçar
nostalgia dos velhos trapaceiros na Via Prè diante das características do crime
organizado atual.
O fato é que as áreas do centro histórico mais próximas ao porto sempre estiveram
relacionadas a personagens das páginas policiais e a uma constante presença na mídia,
construindo pouco a pouco uma representação mal afamada e até folclorística desta
porção da cidade. Portanto, a questão da insegurança dos bairros centrais é bastante
presente na sua requalificação, seja em função das representações, seja em função dos
índices de criminalidade de fato marcantes na área430.
427

Furtos, roubos, prostituição, venda de produtos contrabandeados são exemplos das atividades
presentes no centro histórico até os anos 1960. LEONE, Marco. Op. Cit., p. 140.
428
Há relatos de que os clãs de mafiosos do sul da Itália que ainda permanecem na cidade usem os
imigrantes clandestinos no tráfico de drogas
429
Idem, p. 140-143.
430
Leone argumenta que os altos índices de criminalidade na área devem-se, em parte, ao fato de que, até
mesmo em função das fortes representações negativas sobre a área, tende a ser um espaço mais vigiado e,
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Um aspecto especialmente criticado pelas associações que lidam com a população
mais vulnerável é a forma como se tenta reagir à insegurança. Um dos problemas
apontados por Domenico Chionetti, da Fundação “San Benedetto al Porto”, é o grande
número de portões fechando becos431 mais ermos do centro, o que reforça os
argumentos de Lefebvre contra a rua. Na opinião de Domenico, fechar as ruas
impedindo a livre circulação é mais prejudicial, pois reduz a presença em muitas áreas,
contribuindo para a sensação de insegurança e dando a ideia de proteção apenas aos
residentes que têm sua rua guardada com portões.

“Aqui, como em outras áreas, há muitos [portões]. Esta coisa, segundo nós, é
uma derrota, no sentido que significa fechar partes, inclusive extensas, de
centro histórico, inclusive ao turista... São mais de 50 portões no centro
histórico ! Se fossem uns 10 talvez fosse melhor...”432

Figura 46: Portão fechando um beco do centro histórico
(Foto da autora, 2010)

Uma das ações em parceria entre Contratto di Quartiere e URBAN II, que trata da
instalação do serviço de Drop-in Center já mencionado, é reveladora do embate sobre
os usos da rua. Este espaço situa-se entre o beco San Filippo e a rua Croce Bianca, uma
das ruas mais desprestigiadas do centro histórico em função da histórica presença de
atividades ilícitas, entre as quais o tráfico e o consumo de drogas. Segundo depoimento
de Mirian Cancellara, que há anos se dedica ao estudo e ao trabalho com dependentes
portanto, onde se identificam os atos de criminalidade com mais frequência que noutros bairros da cidade.
Além disso, o autor alerta para o fato de que nem sempre os dados sobre a criminalidade correspondem à
percepção do risco por parte dos habitantes. (LEONE, Marco. Op. Cit., p. 141).
431
A grande maioria das iniciativas de fechamento dos becos é fruto de acordos entre moradores e
municipalidade e não propostas dos programas de requalificação em tela. De acordo com os indicadores
oficiais dos resultados do Programa URBAN II, por exemplo, apenas cinco becos foram fechados no
âmbito do programa.
432
Trecho de entrevista realizada em 2010 com Domenico Chionetti.
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químicos e é responsável, com a Associazione Famiglie Lotta Emarginazione
Tossicodipendenza (AFET), pela gestão deste serviço, trata-se, de fato, de um endereço
conhecido dos viciados. Mirian lamenta-se por alguns moradores do bairro serem
contrários ao funcionamento do serviço, sob o argumento de que não querem trânsito de
drogados em frente às suas casas, por entenderem que este tipo de serviço desprestigia o
local. Em função das tensões geradas, a solução temporária encontrada pela prefeitura
foi usar o espaço para o acolhimento de imigrantes, criando o também já citado
Accoglienza Diurna Inclusione Sociale (ADIS), onde os usuários podem lavar suas
roupas gratuitamente, tomar banho, usar a área de convivência, ter assistência para
encaminhamento profissional. Apesar do serviço temporariamente ter tido este
redirecionamento, a pressão de alguns moradores fez com que a prefeitura colocasse um
portão, fechando um dos acessos ao ADIS.

Figura 47: Entrada do projeto ADIS fechada com portões.
(Foto da autora, 2010)

A fala inconformada de Mirian é reveladora do embate entre interesses diversos na
disputa pelo controle do espaço da cidade:

“Depois que nos fecharam com estes portões eu controlo menos a rua. Se me
deixassem livre aquela parte de trás eu controlaria a área, ao invés disso,
estamos fechados aqui dentro. Podem matar um ali agora e como estamos
fechados aqui com dois portões433, até que nós consigamos chegar, a pessoa
já morreu. É isso que as pessoas não se dão conta, isto é, não é fechando...
Infelizmente, o centro histórico está se fechando como cidadania, por isso eu
digo que não sou muito a favor dos moradores...”434

É como se Mirian reproduzisse a afirmação de Jane Jacobs, feita há 50 anos:

433

Utilizam na área o sistema com dois portões, formando uma espécie de eclusa, onde o segundo portão
só abre após o fechamento do primeiro.
434
Trecho de entrevista realizada em 2010 com Mirian Cancellara

207

“devem existir olhos para a rua, os olhos daqueles que podemos chamar de
proprietários naturais da rua. Os edifícios de uma rua preparada para receber
estranhos e garantir a segurança tanto deles quanto dos moradores devem
estar voltados para a rua. Eles não podem estar com os fundos ou um lado
morto para a rua e deixá-la cega”435.

Se tomarmos como referência a “interação”436 como uma das chaves de leitura
identificadas por Fraya Frehse para refletir sobre os usos da rua, percebe-se, nesta
negociação a respeito do direito ao uso das ruas do Gueto, que as “distâncias
psicológicas e sociais têm um papel decisivo nas reações físicas e na convivência social
na cidade moderna”437. Esse caráter se espacializa na rua na forma de “processos de
segregação, que estabelecem distâncias morais”, evidenciados pela instalação de portões
e pelo esforço em constituir o Gueto, ironicamente, em um “região moral”438 às avessas,
ao definir suas ruas como “lugares de convivência marcados por distâncias morais
variadas”439. Este efeito contundente de separação das ruas por portões é incorporado
ao Contratto de Quartiere e ao URBAN II, de modo que efetivamente instala-se o portão
e, possivelmente, compromete-se o funcionamento do Drop-in ali, pretendendo evitar o
trânsito dos dependentes químicos naquelas ruas. Parece válido passar a uma outra
chave analítica de Frehse, o “contexto”440, que permite considerar tais atitudes com
relação à disputa das ruas, por meio de noções mais amplas do contexto social que
incide naquela cidade. Associa-se a esta perspectiva de análise dos usos da rua os
“processos socioeconômicos e políticos mais amplos”441 que também constituem essa
postura na definição sobre como e quem transita no Gueto. De acordo com esse
“contexto”, medidas como a instalação dos portões, ou, pelo menos, a sinalização de tal
vontade; a forma como os pedestres desviam, encontrando outras maneiras de
435

JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. 2ª Ed. São Paulo: WMF - Martins Fontes, 2009,
p. 36
436
Tratando de “abordagens que se centram, em termos analíticos, nas interações envolvidas nos usos da
rua que investigam os efeitos recíprocos que a dimensão situacional da co-presença física e/ou social dos
indivíduos nesses lugares públicos acarreta para os comportamentos corporais e/ou a sociabilidade deles
ali” FREHSE, Fraya. Usos da Rua. In: FORTUNA, Carlos & LEITE, Rogério Proença (orgs). Op. Cit., p.
155
437
SIMMEL, 1903 apud FREHSE, Fraya. Op. Cit. p. 156.
438
“Cada vizinhança, sob as influências que tendem a distribuir e a segregar as populações citadinas, pode
assumir o caráter de uma ‘região moral’. Assim são, por exemplo, as zonas do vício encontradas na
maioria das cidades. Uma região moral não é necessariamente um lugar de domicílio. Pode ser apenas um
ponto de encontro, um local de reunião”. PARK, Robert Erza, Op. Cit., p. 70.
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FREHSE, Fraya. Op. Cit, loc cit.
440
“A interpretação envolve a vinculação analítica dos usos a contextos mais amplos, isto é, a conjuntos
de circunstâncias e processos sócio-históricos mais abrangentes”. Idem, ibidem, p. 161.
441
Idem, ibidem, p. 164.
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ultrapassar o Gueto sem adentrá-lo e ainda as atitudes de segurar a bolsa ou apressar o
passo ao atravessá-lo, numa “espécie de abstenção social do encontro”442, insinuam um
poder mais amplo que gera conflitos que não parecem ser vencidos pelo poder público
local, principalmente se ele estiver fundamentado na ideia de que “poderiam mudar a
vida mudando a cidade”443.
Como lembra Lefebvre, não parece que um modelo proposto por um plano
urbanístico possa resultar de um simples estudo da cidade e dos tipos urbanos
existentes, as formas de tempo e de espaço serão inventadas e propostas à práxis444.
Aqui parece que se confirma a utopia do plano frente à prática social, um pouco às
avessas, já que apesar do URBAN e do Contratto terem proposto o reconhecimento da
presença e a dignificação do dependente químico no Gueto por meio do Drop-in, parte
da população, no exercício de sua participação, opinando sobre a proposta, inviabiliza,
cria barreiras, divide territórios. De qualquer forma, confirma-se a disposição no
controle social do território. Nem mesmo o Gueto, isolado, degradado, mal afamado
está à disposição para qualquer tipo de imposição.
Parte dessas “recusas racionais que formatam ações defensivas”445 inserem-se no
argumento de Mirian, quando lamenta que muitas pessoas entendem a requalificação do
centro como oportunidade de valorização imobiliária e pleiteiam mudanças que não
incluem a preocupação com grupos sociais vulneráveis que denotam degrado e
desvalorização, como imigrantes clandestinos ou drogados. Deste modo, são grupos
dispostos a entrar no embate pela disputa do lugar que “compraram”, em detrimento da
instalação de serviços que, ironicamente, contribuiriam para ajudar estes grupos a
mudarem sua condição, repercutindo também na vivência do bairro.
A incorporação deste discurso em nome da segurança e da valorização imobiliária
ao processo de requalificação, por parte dos próprios habitantes do centro histórico,
também não deixa de exemplificar o que Milton Santos sugere quando diz que “muitas
das ações que se exercem num lugar são o produto de necessidades alheias, de funções
cuja geração é distante e das quais apenas a resposta é localizada naquele ponto preciso
da superfície da Terra.”446. Ou que “as ações são cada vez mais precisas e, também,
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mais cegas, porque obedientes a um projeto alheio”447. Tais ações portadoras de
“necessidades alheias” não necessariamente provêm dos gestores públicos ou
empresários, mas o que a postura de alguns habitantes diante da proposta trazida pelos
gestores demonstra é que pode ser uma escolha do homem comum, já que,
“frequentemente, o ator é apenas o veículo da ação, e não o seu verdadeiro motor.”448
Mas, como observou Jane Jacobs, “superar a segregação espacial é também muito
difícil se as pessoas se sentem de algum modo inseguras nas ruas”. Nesse sentido, é
válida a solução de estimular os contatos nas ruas do Gueto por meio das atividades
promovidas pela Casa di Quartiere e dos outros serviços instalados e previstos para o
bairro, pois “... os contatos da rua constituem a pequena mudança a partir da qual pode
florescer a vida pública exuberante da cidade”449.
As ações da Casa di Quartiere, que tem estimulado o trânsito pelas ermas ruas do
Gueto, afluem para esta corrente do florescimento de uma vida pública que, para além
do estímulo à simples fruição da rua, promove nos contatos entre grupos marginalizados
como os imigrantes – clandestinos ou legais – e travestis, uma oportunidade de convívio
e experiências.
Ainda no que tange às estratégias para manter a segurança e a fruição do espaço
urbano, uma ação é recorrente no âmbito de projetos de requalificação de centros
históricos: a instalação de sistemas de vigilância por câmeras. No caso do centro
histórico de Gênova, também se lançou mão desta estratégia, mas opiniões diversas
evidenciam a conflitualidade inerente aos usos da rua e revela-se neste trecho da
entrevista com Marco Montoli, representante de uma das entidades que compartilha a
gestão da Casa di Quartiere, quando deixa claro que o conceito de “segurança”
partilhado pelo Contratto di Quartiere é outro:
“Todos aqueles que participaram da construção do Contratto di Quartiere
pensamos que a segurança do bairro pode ser garantida se existe um tecido
social coeso, que garanta a fruição das ruas. Se não existe isso, se torna terra
de ninguém, portanto nas mãos de traficantes, da delinquência, cada um acha
que pode fazer o que quiser .”450

A presença nas ruas em lugar da vigilância propõe concepções diferentes de
segurança que, confrontadas, podem render discussões promissoras para o bairro. E não
447
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são poucos aqueles que acreditam na ineficiência de um sistema de vigilância por
câmeras. Em entrevista realizada com Carlo, funcionário da polícia de Gênova, o
sistema de câmeras não tem servido à segurança pública. Segundo ele, a maior parte
desses equipamentos não funciona e os operadores do sistema são praticamente
inexistentes, já que dentro da própria polícia existem poucos funcionários, menos ainda
no setor de gerenciamento das câmeras. Para a prevenção da criminalidade tendo como
suporte as câmeras, seria necessário uma gestão mais efetiva e, na sua opinião, as
intervenções urbanas e sociais e a presença do policial na comunidade, construindo
relações mais profundas e duradouras são muito mais eficazes que a vigilância. Carlo
relata que há um “drible” de câmeras e, de fato, se algo inibe a violência, é mais a
simples presença da câmera do que seu uso efetivo no controle do território. Certamente
em alguns casos o fato das câmeras ativas registrarem o movimento nas ruas vigiadas
pode servir de prova no caso da ocorrência de crimes, contudo este não é o papel
preventivo que se espera do equipamento.

Figura 49: Câmeras recém instaladas na Via Garibaldi
(Foto da autora, 2010)

Jane Jacobs dizia que um espaço público bem sucedido é também um espaço
cultural. Tomando a Casa di Quartiere como um espaço público, pode-se confirmar a
afirmação de Jacobs. A Casa tem se mostrado um espaço partilhado pelos mais
diferentes usuários e cuja motivação para frequentá-la tem sido inventada de forma
coletiva. Nesse sentido, recuperar-se-ia a noção de espaço público discutida por Leite,
onde são exatamente as práticas interativas entre agentes envolvidos na sua construção
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social que o diferenciam de um mero espaço urbano451. Ou seja, trata-se de um espaço
provido pelo poder público, mas que tem nas práticas promovidas pelas associações que
compartilham sua gestão e nos vários grupos sociais que ali gravitam, seu real
significado. O guichê para a comunidade transexual, os laboratórios de vídeo para
moradores ou simpatizantes do bairro, as aulas de italiano reunindo imigrantes legais e
ilegais e os professores voluntários é que lhe atribuem caráter público452 à Casa, além
da perspectiva de usá-la para criar atividades para a fruição de todo o bairro, o que,
inclusive, faz transbordar, da Casa para o bairro, estas práticas que promovem a
interação dos diferentes grupos ali presentes.
Todavia, dentro dos projetos analisados, a obra propalada como a mais consistente
no sentido de dotar o centro histórico de espaços abertos para a fruição da população
sem dúvida foi a recuperação do antigo porto para uso urbano. Trata-se de um enorme
calçadão que italianos e estrangeiros da cidade aprenderam rapidamente a utilizar. Um
“respiro” para a cidade, dizem os genoveses.
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LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da Cidade: lugares e espaço público na experiência urbana
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Figura 50: A Praça das Festas, usada no inverno como pista de patinação, e o “Bigo”, que proporciona
uma visão panorâmica do centro histórico. Detalhes da reconversão do porto antigo projetada por Renzo
Piano. (Foto da autora, 2008).

Para além dos equipamentos, muitos dos quais acessíveis somente mediante
pagamento, a zona foi dotada de uma enorme área livre, com bancos, jardins e uma
gama de serviços que tem atraído muitas pessoas, sobretudo aos finais de semana e
temporadas de férias.
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Figura 51

Figura 52

Figura 53

Figura 54
Novo passeio no “porto antigo”
(Fotos da autora, 2010)

Turistas, mães que passeiam com os filhos, pessoas que fazem compras,
vendedores ambulantes – legais e ilegais –, trabalhadores na hora do almoço, cães e seus
donos, crianças em visita escolar ou esportistas, todos compartilham este espaço livre,
que aceita tanto a passagem, quanto a permanência. Uma longa passarela que
acompanha o mar, com bancos e cadeiras, onde se pode caminhar, descansar, conversar,
apreciar o mar ou a cidade que escala as colinas, sem obstáculos ou restrições de acesso.

Figuras 55 e 56: Descanso ou passeio à beira mar
(Fotos da autora, 2010)

No entanto, os múltiplos usos, não necessariamente previstos, mas que acabaram
sendo criados exatamente na perspectiva em que nos fala Leite, de unir as categorias
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espaço e ação453, têm criado sociabilidades conflituosas. Durante a entrevista com a
prestadora de informações turísticas nessa área do porto antigo, evidenciam-se traços da
relação com os vendedores ambulantes africanos :
“Antes aqui era uma zona fechada com portões, depois, com a abertura e a
recuperação desta parte da cidade, digamos que mudou, porque era uma área
desconhecida dos genoveses, só a conhecia quem trabalhava por aqui.”454

E não era uma zona turística ?

“Não, e digamos que os turistas a veem com ótimos olhos e dizem ‘mas que
linda a reestruturação de Renzo Piano’, mas essa história de derrubar os
portões trouxe também os imigrantes que vendem suas coisas, sobretudo na
zona das docas. Aquilo ali é um problema. (...) De modo que ainda que se
possa desfrutar desta área, e isso tenha trazido um pouco de vida pra cá, em
consequência chegam esses ambulantes...”455

Tomando emprestado o conceito de Leite, esse “contra-uso”456, ou seja, um uso
não esperado do novo passeio à beira mar, ao mesmo tempo em que é constrangedor
para alguns genoveses, representa uma forma de apropriação deste espaço urbano que se
torna público, na medida em que estas ações passam a dar-lhe sentido dentro do
contexto da cidade e da cultura urbana contemporânea.
Uma ação do programa URBAN II que evidencia uma espécie de “aceitação” dos
novos usos e seu aproveitamento no sentido de recuperar a vivacidade da Via Prè é o
programa para sua revitalização comercial. Trata-se de uma rua que, segundo os
entrevistados mais idosos, foi sempre sede do comércio tradicional, sobretudo de
gêneros alimentícios tipicamente italianos. Muitos saíam de seus bairros para fazer
compras na Via Prè. Contudo, com os anos de abandono, depreciação dos imóveis,
degrado físico e social da área e sua posterior apropriação por famílias mafiosas
italianas e, mais recentemente, por traficantes de drogas e imigrantes, a rua e o bairro
perderam sua rede comercial. A instalação da Incubadora de Empresas do Centro
Histórico na própria Via Prè é emblemática da vontade do poder público de reconstruir
o tecido comercial, não apenas do bairro, como de todo o centro histórico. O que se
destaca é o fato de a incubadora ter apoiado uma série de atividades comerciais voltadas
453

LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da Cidade: lugares e espaço público na experiência urbana
contemporânea. Cit.
454
Trecho de entrevista realizada em 2010 com Stella
455
Idem
456
LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da Cidade: lugares e espaço público na experiência urbana
contemporânea. Cit

215

aos imigrantes e que, mesmo não reconstruindo o comércio tradicional, tem contribuído
para repopular as ruas e promover o trânsito de pessoas no bairro.
Alberto, um dos gestores da Incubadora, afirma que a situação atual já é muito
melhor do que há alguns anos, quando praticamente todo o comércio havia fechado as
portas e as notícias sobre o bairro, quando muito, apareciam nas páginas policiais. Ou
seja, um dos desafios é provocar o trânsito de pessoas e, em grande medida, se aposta
no comércio como motivador desta tentativa de criar urbanidade. Contudo, com uma
“convivência nos espaços públicos marcada possivelmente pela formação de guetos”457
onde cada um tende a “demarcar seu espaço e incrustar-se em seus respectivos
lugares”458, é ainda difícil dizer qual o tipo de vida urbana se instalará nessas ruas
estigmatizadas pela presença do “estranho”. De qualquer modo, as múltiplas dimensões
do que poderia ser caracterizado como “apropriação” da cidade não tem sido suprimidas
em nome do que poderia ser caracterizado como “consumo” da cidade, seguindo uma
ordem global que impele à instrumentalização do espaço das cidades em nome de
interesses econômicos.
A garantia da moradia; o privilegiamento de projetos focados na população local,
sejam imigrantes, sem teto, transgêneros ou italianos; a dotação de espaços urbanos para
a prática do lazer, do encontro, do passeio; a melhoria das condições de urbanização
como saneamento, calçamento e pedestrianização de vias; a revalorização do patrimônio
arquitetônico, monumental ou não. A análise destas ações a partir da perspectiva
proposta, na confluência entre o global e o local, revelou que esse território pode se
fortalecer horizontalmente em lugar de um arranjo exclusivamente sintonizado com as
referências econômicas da economia internacionalizada. A partir dos programas de
requalificação que incorporaram as demandas locais e de intervenções que favoreceram
o afluxo de turistas vem se constituindo uma cidade que igualmente é atrativa aos
turistas, sem com isso tornar-se um cenário turístico de burgo medieval.

457
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Considerações Finais

A partir do estudo de dois programas de requalificação urbana do centro histórico
da cidade de Gênova, na Itália, procurei refletir sobre a relação dos lugares com vetores
externos de transformação urbana. Entendendo que “são as ações que, em última
análise, definem os objetos, dando-lhes um sentido”459, tomei esta experiência como
suporte empírico para identificar o significado que a sociedade local genovesa vem
atribuindo ao centro histórico no seu processo de requalificação.
A suposição inicial de que o planejamento estratégico e as intervenções urbanas
que ele induz não têm um sentido em si mesmo, mostrou-se válida. A partir do
momento em que o poder público local decidiu lançar mão dos novos instrumentos de
planejamento para repensar a cidade, tendo a requalificação do seu centro histórico
como território privilegiado, construiu-se um campo que agregou ideias inovadoras e
questões para as quais a população demonstrou grande importância. Houve disposição
para o debate. Foram abertos canais de escuta dos problemas locais por parte do poder
público, que por sua vez, ajudaram a publicizar as aspirações da população,
contribuindo para configurar programas capazes de responder às demandas locais e
também reposicionar a cidade no panorama internacional e buscar novos investimentos.
O URBAN II apresentou-se abrangente, ainda que com intervenções de pequena
escala. Valendo-se deste programa, a administração local preocupou-se em fortalecer
ações de caráter socioeconômico, optou pela reconstrução lenta do pequeno comércio e
a facilitação do acesso ao mercado de trabalho, com atenção especial à população
imigrante. A incubadora de empresas, os editais de financiamento de novas atividades
comerciais, os pequenos eventos de animação cultural, além do programa de
reconhecimento das habilidades de imigrantes, apontam para esta preocupação. O
atendimento a grupos vulneráveis, como o amparo à população sem teto e o serviço para
dependentes químicos, demonstra igualmente a importância em inserir uma gama ampla
de sujeitos no processo de requalificação. Do ponto de vista da mobilidade, promoveu
uma série de intervenções na recuperação de ruas e praças, na melhoria do sistema de
recolhimento de resíduos, que também contribuiu para o maior trânsito de pedestres no
centro, além do investimento em meios de transporte alternativos, como o elevador de
Montegalletto. Ao mesmo tempo, seus recursos foram investidos em equipamentos
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culturais de grande porte, como o Museu do Mar e da Navegação, que, ao lado de
intervenções promovidas por outros programas, a exemplo da recuperação do
waterfront, tem contribuído para que o aumento do fluxo de visitantes também adentre
os carrugi, os estreitos becos e passagens do centro histórico, até bem pouco tempo fora
dos itinerários turísticos. Somente o Aquário, atrativo mais visitado da cidade, tem
recebido mais de um milhão de visitantes a cada ano e, somado ao conjunto dos demais
equipamentos de cultura e entretenimento do porto antigo, superaram 1,7 milhão de
visitantes em 2010460.

Nesse mesmo ano, as empresas do setor de hospedagem

registraram um aumento de 20% nos pernoites461 e, em geral, o comércio também vem
demonstrando crescimento. Meios de hospedagem e estabelecimentos do setor de
alimentação, segundo registro da Câmara de Comércio de Gênova, passaram de 19.330
em 2002 para 24.877 em 2008, e o comércio geral subiu de 2.929 unidades registradas
em 2002 para 4.609 em 2008462.
O Contratto di Quartiere por sua vez, sendo menos ambicioso, tem assumindo um
caráter quase familiar. A equipe que vem se envolvendo nas atividades da Casa di
Quartiere mostra-se bastante disponível para agregar grupos, defender o bairro de
propostas mesquinhas que tendem a privilegiar apenas um determinado público, em
geral voltadas para as questões de segurança e interesses eminentemente econômicos
diante das perspectivas de valorização do bairro em decorrência das intervenções
realizadas. Respondendo ao estímulo da equipe de profissionais da prefeitura
responsável pelas intervenções no centro histórico, um conjunto de organizações
agregou-se para gerir as atividades previstas pelo Contratto, o que acabou por compor
um grupo que se posiciona de forma bastante crítica às propostas de cerceamento do uso
dos espaços públicos, à transformação do centro em um saloto, expressão usada por
Don Gallo para referir-se ao “cômodo bom” da cidade, com a consequente expulsão dos
grupos mais vulneráveis. Muitos depoimentos evidenciaram esta postura e, dada a
radicação histórica de tais organizações no centro, pode-se considerá-las um
contraponto importante nas decisões sobre os rumos desse lugar.

460 Acquario, la corsa non si ferma più visitatori-record e nuove attrazioni, Jornal La Repubblica, 16
de
dezembro
de
2010.
Disponível
em
<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/12/16/acquario-la-corsa-non-si-fermapiu.html>, acesso: 10 de fevereiro de 2011.
461
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Sobre a mobilização em torno da disputa pelo controle do território, indaga-se se a
herança cívica e o histórico de combatividade do movimento operário genovês pulsam
por detrás da tendência ao associativismo que se revelou na formação de comitês de
bairro e na ocupação dos espaços abertos pelo poder público por parte de associações
que, historicamente, vem assumindo causas de populações muitas vezes desassistidas
nos processos de valorização urbana como os sem teto e os dependentes químicos.
Nesse sentido, talvez as Cartas de Gubio, a ANCSA e o caráter social da recuperação de
Bolonha nos anos 1960, também apontem na direção de uma tradição passível de
atualização.
O processo de escuta e participação, porém, não é isento de conflitos. O modo
como os grupos tentam demarcar seus interesses no território podem até mesmo
mostrar-se, antagonicamente, como resistências à construção de solidariedades. As
diferentes posturas reveladas por ocasião da decisão da instalação do serviço de redução
de danos para os dependentes químicos, o drop-in, como a exigência de moradores para
que fossem instalados portões para impedir a passagem de viciados pelo Gueto, por
exemplo, evidenciam a dificuldade de construir propostas que atendam aos vários
interesses locais. Ainda que por meio de embates, cujos resultados nem sempre se
mostram profícuos para a construção de uma cidade mais democrática, os conflitos
apontam para outra hipótese, a de que quando uma população se sente pertencente a um
lugar, quando o assume como seu, no sentido de apropriação da sua própria obra, não é
simples impor ali interesses alheios, o lugar não está à disposição.
A pressão do mercado contribui para ampliar os conflitos e pode ter como portavoz sujeitos que, no próprio território, passam a ser portadores de seus interesses. A
especulação imobiliária, a manutenção de contratos abusivos de aluguel no centro
histórico e a vontade de que imigrantes pobres desaparecessem com seu comércio sem
tradição são algumas evidências da existência de interesses no valor de troca do centro.
Em certas áreas houve de fato valorização imobiliária, favorecendo determinados
grupos econômicos, muitos dos projetos vêm sendo contestados por pesquisadores e
pela opinião pública no sentido de cobrar resultados ainda não plenamente atingidos de
melhoria de certas áreas e o imperativo da competitividade, por meio da inserção de
Gênova na disputa por investimentos, também ali se impôs. Por outro lado, os comitês
de bairro manifestaram sua aversão por centros históricos fetichizados, caracterizados
como centros de interesse exclusivamente turístico; houve, por parte da administração
pública, a preocupação com o “habitar”, com a melhoria da qualidade do espaço urbano
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em termos de mobilidade, com a provisão e a melhoria de espaços de encontro, com
serviços para atender os grupos vulneráveis.
Mas, embora não se dirigindo exclusivamente aos turistas, o conjunto das
intervenções analisadas colaboram para a sua atração. Se, por um lado, a alta nos
índices de turismo deve-se à dotação do porto antigo de áreas de cultura e
entretenimento, por outro, o montante de recursos recebidos em nome do discurso de
renovação da cidade do qual o porto foi vedete, serviu também para preservar e
melhorar a vida cotidiana de sua área vizinha e que também mostrou-se atrativa, o
centro histórico. Compôs-se assim, um conjunto de intervenções que demonstram não
ser necessário transformar as áreas que podem vir a ser turísticas em enclaves. O turista
também se sente atraído por lugares onde é bom de se viver, e isso não quer dizer que
sejam isentos de problemas, e não só por espaços estetizados, por cenários articifiais.
Em função das numerosas intervenções no centro histórico, foi difícil honrar uma
análise que privilegiasse exclusivamente ações dos dois programas definidos como
objeto de estudo. Disso resultou um olhar que procurou identificar benefícios gerados
para a própria cidade, dentro de um amplo processo de requalificação urbana. As
numerosas ações para manter o caráter habitacional misto no centro é um desses
aspectos contemplados no processo, ainda que menos evidentes nos dois programas
analisados. O mesmo vale para a pedestrianização de amplas áreas do centro e da
recuperação das fachadas dos edifícios monumentais, fruto de intervenções ocorridas
por ocasião do encontro do G8 e da escolha de Gênova para Capital Europeia da
Cultura. Desta forma, foi observada uma porção da cidade para onde convergiram
muitos projetos com escopos diferenciados, mas dentro de uma lógica que, ao que
parece, aproveitou os recursos como oportunidade para resolver problemas locais, ainda
que a pretexto de eventos que dariam visibilidade externa à cidade como uma estratégia
de marketing.
Nessa perspectiva, relativizam-se as críticas de que toda e qualquer ação de
requalificação escamoteia ações de gentrification, de exclusão social e voltam-se apenas
à conversão dos espaços físicos em cenário-fetiche para o ususário-solvente.
Recuperando a figura de Giano Bifronte, o sentido ambivalente que espaços
requalificados podem assumir demonstra, afinal, que “as cidade são o ponto de
intersecção entre verticalidades e horizontalidades”463 e que essa experiência pode ter
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resultados diversos. A capacidade que a sociedade genovesa teve de inserir-se nas
discussões e ocupar os espaços abertos, estabelecendo uma ordem de prioridades e
relativizando as “forças centrífugas” das quais o planejamento estratégico poderia ser
portador, acabou por caracterizar os programas de requalificação urbana como
oportunidades de melhorar a qualidade urbana para os que nela vivem e não somente
investir em intervenções que pudessem privilegiar determinados atores econômicos.
Por fim, a experiência de Gênova revela que não há projeto bom ou ruim em si,
mas que depende, em grande medida, das formas como a sociedade se apropria deles e
da sua capacidade em equalizar interesses em torno dos centros históricos, sobretudo
quando revigorados no bojo das vantagens econômicas atribuídas à cultura na sociedade
contemporânea.
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