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Resumo 
Este artigo pretende analisar, a partir dos discursos do site portomaravilha.com.br, a 
interseção entre os grandes projetos de revitalização urbana patrocinados pelo poder 
público e a construção de uma memória coletiva do porto e, consequentemente, de uma 
identidade cutural da região e da cidade do Rio de Janeiro, com vistas a um gradual 
processo de (re)construção da “marca Rio”. A análise conjuga teorias sobre identidade, 
branding e memória para identificar, nos discursos do veículo analisado, como são 
articulados os significados que constroem e reforçam os atributos da marca-cidade.  
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“marca Rio”. 

Considerações iniciais 

Centradas no consumo, as sociedades contemporâneas reservam um lugar cada 

vez mais importante à procura de sentido, à construção de projetos de vida que as 

ajudem a dar uma orientação e um significado à sua experiência cotidiana, em um 

cenário social cada vez mais complexo e fragmentado. Nesse viés, na 

contemporaneidade, a marca e suas propostas imaginárias, seus sistemas de sentido, 

funcionam como estímulos e recursos para a construção identitária dos sujeitos 

(SEMPRINI, 2010). A marca é entendida, assim, como “um princípio abstrato de gestão 

de sentido” (SEMPRINI, 2010) que, para além de se aplicar apenas ao universo do 

consumo, é extensível, com as devidas alterações necessárias, aos contextos e discursos 

sociais que circulam no espaço público. Dessa forma, a marca representa uma 

experiência, um estilo de vida e, principalmente, um repositório de significado 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda em Comunicação Social no PPGCOM UERJ, na linha pesquisa Cultura de Massa, Cidade e 
Representação Social, especialista em Marketing,e especialista em Mídia-Educação. E-mail: 
flaviamello74@gmail.com 
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(SEMPRINI, 2010; SHERRY JR., 2006). E sua gestão, conhecida pela expressão em 

inglês branding, configura-se nos esforços para construir uma imagem, uma 

representação que se procura que consumidores tenham dessa marca. Assim, mesmo 

lugares – cidades, países – podem ser observados como marcas.  

 Em discurso público no lançamento das obras do Porto Maravilha, 

parcialmente reproduzido abaixo, Eduardo Paes, o então Prefeito do Rio de Janeiro, 

recorre às representações de memória da reforma realizada pelo Prefeito Francisco 

Pereira Passos, em sua gestão de 1902 a 1904, para legitimar as mudanças que seriam 

impostas à cidade, a partir da reurbanização do porto, iniciada em 2011, e o ambicioso 

projeto de tornar o Rio de Janeiro um dos destinos mais disputados no mundo.  

 
“... gostaria de ser lembrado: — Um urbanista à la Pereira Passos com 
um coração à la Pedro Ernesto (que foi interventor entre 1931 e 1935 
e prefeito de 1935 a 1936, lembrado por grandes feitos na saúde e na 
educação). Sob o ponto de vista da modernização da cidade, de 
grandes intervenções que possam melhorar e recuperar o Rio, acho 
que tem muita coisa acontecendo como aconteceu no governo 
Passos.” (PAES, 2012) 3 
 

 Fato é que a atual metrópole, cujos 450 anos foram comemorados em 2015, é 

muito distinta do Rio de Janeiro do início do século XX, e que as obras realizadas por 

Pereira Passos tiveram tal relevância a ponto de reordenar a forma de viver e se 

locomover na cidade (com perdas e ganhos) que perdura, grosso modo, até os dias 

atuais. Guardadas as devidas ressalvas e para além das rupturas e continuidades que se 

observam entre a atual reurbanização do Porto do Rio e o período de modernização da 

então Capital da República - denominado pela imprensa da época de “Regeneração”-, a 

referência feita por Eduardo Paes oferece pistas sobre uma estratégia discursiva 

institucional da Prefeitura do Rio que propõe associar modernidade e tradição, numa 

dinâmica entre presente, passado e futuro, entre memória e esquecimento (Pollack, 

1989), para dar conta de um novo projeto de cidade que se pretende inserir no cenário 

global. 

A importância do Porto do Rio para a cidade remonta ao período cafeeiro, na 

segunda metade do século XIX, quando o Brasil desempenhava um papel importante na 

crescente divisão internacional do trabalho com a produção e comercialização do café.  

                                                 
3 Declaração de Eduardo Paes (O GLOBO. 9/7/2012) “Em campanha Paes tenta vincular sua imagem às 
transformações feitas por Pereira Passos” In: http://oglobo.globo.com/rio/em-campanha-paes-tentavincular-sua-
imagem-as-transformacoes-feitas-por-pereira-passos-5433676 acessado em jul/2016). 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3

Papel este que foi impulsionado pela Abolição da Escravatura e pelo advento da 

República (Chalhoub, 2001). Com a queda na produção cafeeira, no entanto, as 

mudanças que ocorreram na economia afetaram o país e, em especial a Capital da 

República, que se transformou “num grande centro cosmopolita, ligado intimamente à 

produção e ao comércio europeus e americanos” (Chalhoub, 2001, p. 250). Assim, o 

porto da cidade perdeu sua importância como exportador de café e passou a se 

configurar em um mercado de consumo, um centro distribuidor de artigos importados 

(Chalhoub, 2001), o que justificaria sua remodelação no que se configurou como a 

primeira grande intervenção urbanística pela qual passou o Rio de Janeiro – a “Reforma 

Passos”. 

Cerca de cem anos mais tarde, a região passa por novas intervenções, numa 

parceria entre a Prefeitura da cidade, os governos estadual e federal e a inciativa 

privada. A empresa de capital misto Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 

Portuária (CDURP) administra a operação urbana do Porto Maravilha4, cujo projeto 

contempla quatro eixos na sua execução - estímulo ao uso residencial da região; 

melhoria na infraestrutura; incentivo às atividades de comércio e à indústria que se 

desenvolvem na área; e promoção da cultura e entretenimento na região. Observa-se, no 

entanto, um interesse especial pelas diretrizes relacionadas à cultura e entretenimento, 

evidenciado tanto pelos discursos de sujeitos envolvidos no processo, como pela 

materialização desses discursos, através, por exemplo, da construção de dois 

monumentais equipamentos culturais que abrigam o Museu de Arte do Rio (MAR) e o 

Museu do Amanhã, ambos localizados na Praça Mauá, bem como da criação do 

Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana, cujo grupo de trabalho 

curatorial se propõe a construir diretrizes para implementação de políticas de 

valorização da memória e proteção do patrimônio cultural da região.5  Mas, para além 

de sua relevância comercial e do resgate de uma história dita oficial, o Porto é um 

espaço de disputas simbólicas em busca da construção de sua memória e seus 

significados e da (re)construção de um a identidade da cidade.  

O projeto Porto Maravilha ganhou relevância e foi viabilizado em função da 

realização da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 que, junto a outros 

megaeventos que têm pontuado as cenas urbanas do Rio de Janeiro, desde o início do 

                                                 
4 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Lei Municipal complementar n. 101/2009.  Disponível em  
http://www.portomaravilhario.com.br/media/legislacao/2010/06/LC101__23112009.pdf 
 
5 Ver http://www.portomaravilha.com.br/circuito 
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século XXI, se configuram em uma clara tentativa de revalorização e reconstituição da 

cidade e seus espaços públicos, que passam a ser revestidos de imaginários coletivos 

que lhes servem de suporte comunicacional para a construção da marca-cidade e, 

consequentemente, para possíveis investimentos e ações de comunicação, 

potencializando negócios em diversos segmentos da economia. Observa-se, assim, nos 

grandes eventos realizados tanto pelo poder público como pela iniciativa privada, o foco 

na (re)construção e no fortalecimento de simbolismos, tradições, memórias e estilos de 

vida que remetem a um ethos de cidade ideal. Para Sanchez (2010), pode-se observar a 

relação entre a reestruturação dos espaços urbanos e as mudanças culturais relacionadas 

ao consumo, aos modos de vida e às formas de (re)apropriação desses espaços. 

Reconhecendo, dessa forma, que hábitos de consumo e cultura (re)desenham as 

dinâmicas urbanas cotidianas, parte-se da abordagem da história cultural e dos estudos 

culturais (SEVCENKO, 1998, 2001; HALL, 2000)  e das teorias sobre memória 

(POLLACK, 1989; NORA, 1993; HUYSSEN, 2000; HALBWACHS, 1990) e 

branding, em especial, a proposta de Semprini (2010), para identificar, nos discursos do 

site portomaravilha.com.br, como são articulados os significados que constroem e 

reforçam os atributos da marca-cidade na reurbanização do Porto, com vistas à inserção 

do Rio de Janeiro no cenário de cidades globais. 

A opção por analisar o site institucional do Porto Maravilha se deve ao fato de 

que os sítios eletrônicos se configuram, atualmente, em espaço importante e estratégico 

de visibilidade organizacional. São veículos institucionais com a capacidade de 

conciliar os caráteres informativo e mercadológico da comunicação, tendendo a 

provocar, assim, uma diminuição nos efeitos de sentido provocados pelo discurso 

promocional (BALDISSERA, 2011).  Observa-se, dessa forma, que o site 

problematizado neste trabalho apresenta-se como a principal mídia para comunicação 

institucional da Prefeitura do Rio relacionada ao projeto de revitalização do porto, 

cumprindo seu papel tanto de divulgar as informações dos projetos e dos eventos a ele 

relacionados, quanto de plataforma para esforços publicitários, bem como auxiliando na 

pedagogia dos citadinos e visitantes, a fim de legitimar os processos de mudança 

impostos. 

Visando observar critérios de relevância e representatividade do corpus, neste 

trabalho, optou-se por analisar o ano de 2011 e o período de janeiro a agosto de 2016, 

que precedeu o início das Olimpíadas Rio 2016, megaevento que se constitui em um dos 
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principais motivadores para a realização do projeto de revitalização. A estratégia de 

análise do corpus está estruturada a partir da aba “Notícias”6, como são chamadas no 

site as informações que são atualizadas diariamente sobre o Porto Maravilha, além de 

outros fragmentos disponíveis no veículo, dentre eles folders eletrônicos, vídeos e textos 

que apresentam descrições sobre pontos específicos do projeto, porém não são dispostos 

em uma linha do tempo, como na aba “Notícias”. Vale ressaltar que o caráter 

jornalístico conferido à “Notícias” possibilita que, mesmo informações que não atendam 

aos critérios de noticiabilidade de um jornal, por exemplo,  sejam divulgadas pela 

própria empresa, reforçando o efeito de verdade que se pretende.  

 

A cidade, sua identidade, sua marca 

A construção da identidade local de um lugar está diretamente relacionada ao 

seu passado e ao atual ambiente histórico, político, econômico, legal e cultural em que 

está inserido. Nos termos de Hall (2013, p.9), essa construção tem a ver com a produção 

“não daquilo que somos, mas daquilo no qual nos tornamos”. Assim, as questões sobre 

“quem podemos nos tornar”, “como nós temos sido representados” e “como essa 

representação afeta a forma como nós podemos nos representar” se sobrepõem às 

questões relacionadas a “quem nós somos” ou “de onde nós viemos”. O autor entende 

identidade, portanto, a partir de um viés discursivo, como uma construção sempre em 

processo, em que as dinâmicas culturais provocam suturas e fixações, discursos e 

práticas que, por um lado, tentam interpelar os atores a assumirem seus lugares de 

sujeitos sociais e, por outro lado, produzem subjetividades, que os constroem como 

sujeitos agentes. Ou seja, para Hall (2013), uma identidade nunca é fixa, estável, ela é 

constitutiva a partir da relação com o “Outro”, a partir da différance ou por meio dela. 

Dessa forma, a construção cultural e social de uma identidade, afinal, se dará a 

partir da produção de memórias coletivas, como sugere Halbawachs (2006), e dos 

significados a elas atribuídos, das disputas que envolvem a apropriação simbólica, pelos 

sujeitos, da materialidade dos espaços construídos. Nas palavras de Pollack (1989, p. 3), 

uma memória coletiva organizada “resume a imagem que uma sociedade majoritária ou 

o Estado desejam passar ou impor”.   

Neste contexto, portanto, os megaeventos, com suas expressões culturais e 

midiáticas geradoras de sentido, que pontuam o espaço urbano e suas representações 
                                                 
6 Neste trabalho, “Notícias” será sempre entendido como a aba do site portomaravilha.com.br, em que 
estão dispostas as informações que são atualizadas diariamente sobre o Porto Maravilha. 
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sociais, se configuram em momentos privilegiados para refletir sobre os projetos que se 

pensam sobre e para a marca da cidade.  

A principal estratégia discursiva do Porto Maravilha para atrair investidores e 

turistas é a valorização simbólica da região portuária, que se processa pelo acionamento 

da memória de um lugar histórico central, considerado um dos formadores da identidade 

da cidade, o que se configura, paralelamente, em um processo simbólico de 

(re)construção da “marca Rio”.  

Partindo de uma concepção contemporânea, o termo marca vai além da definição 

de símbolos e designs isolados, passando a ser entendido como a junção de tudo o que 

compõe e o que não compõe a sua estratégia (BEDBURY, 2002; CALKINS, 2006). 

Para Semprini (2010), a marca pós-moderna é um conceito maior do que suas 

manifestações isoladas, “é o conjunto de discursos relativos a ela pela totalidade de 

sujeitos envolvidos em sua construção. É uma instância semiótica, uma maneira de 

segmentar e de atribuir sentido de forma ordenada, estruturada e voluntária” 

(SEMPRINI, 2010, p.96). Portanto, na visão do autor, o papel dos destinatários da 

marca “está longe de ser aquele de espectadores passivos e, sobretudo, a marca funciona 

como um verdadeiro agente de mediação.” (SEMPRINI, 2010, p. 184). 

 A construção de uma marca para um país, uma cidade ou um território está 

baseada nas teorias relacionadas ao city branding, place branding ou destination 

branding, todas compostas por estudos relativamente recentes, mas que convergem para 

um mesmo objetivo: construir uma reputação mercadológica para marcas locais a partir 

da “representação perceptual das ações passadas e expectativas futuras que descrevem o 

atrativo geral do território para seus grupos de interesse em comparação a seus 

competidores” (GARCÍA; GÓMEZ; MOLINA, 2013, p.112). Tradicionalmente 

associadas a produtos e serviços, as atividades relacionadas ao branding (gestão de 

marcas, produtos, serviços, comunicação publicitária) têm despertado, mais 

recentemente, o interesse de governos de todas as instâncias (países, cidades, bairros, 

regiões), em função do processo de globalização e crescente competição internacional. 

(GIRALDI; CRESCITELLI, 2006). Assim, todo o processo de gestão, seja de marca-

produto ou marca-lugar, está intimamente ligado à gestão da imagem que se procura que 

consumidores tenham dessa marca. E a construção dessa imagem, da identidade local, 

está diretamente relacionada ao seu passado e ao atual ambiente político, econômico, 

legal e cultural em que o lugar está inserido.  É fundamental observar, no entanto, que a 
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cidade é um objeto de estudo muito menos circunscrito para a gestão de marca do que 

os objetos que são alvo da teoria de branding (produtos, serviços, comunicação 

publicitária).  

No caso do Rio de Janeiro, cidade objeto desta análise, não há aqui nem a 

pretensão nem uma investigação que possibilite identificar uma gestão de marca formal. 

Portanto, neste artigo, parte-se do pressuposto de que se há uma gestão da “marca Rio”, 

a prefeitura e os diversos agentes de mercado (empresas, produtores e veículos de 

mídia), têm se apropriado, em sua comunicação, de representações que transitam entre o 

passado, o presente e o futuro para (re)construir a ‘marca Rio’ a partir dos significados e 

argumentos que são (re)articulados pelos megaeventos realizados na cidade do Rio de 

Janeiro, desde o início do século XXI.  

Semprini (2010) propõe um modelo de gestão de marca no qual os gestores 

concebem um sentido primordial, denominado projeto de marca, que é caracterizado 

então por suas manifestações. As manifestações da marca são os enunciados que tornam 

concreto o projeto de marca, são formas tanto materiais quanto imateriais de tornar a 

marca perceptível aos destinatários através da observação ou da experiência. Podem ser 

a estratégia, o produto em si, a embalagem, o preço, logomarcas, eventos, entre outros.  

Nesse sentido, o site portomaravilha.com.br é também considerado uma manifestação 

da “marca Rio”, uma vez que atua como principal veículo de divulgação do projeto e 

das obras do Porto Maravilha, o ícone dessa nova cidade que se pretende global.  

 

Entre memórias e apagamentos: narrativas institucionais para a construção 

da “marca Rio” 

A operação urbana do Porto Maravilha consiste no que Sanchez (2010) 

denomina de planejamento urbano estratégico, com vistas ao objetivo macro de 

reinserção da cidade em um cenário mundial, a partir da construção de uma nova 

imagem, com a correção de possíveis percepções negativas que a cidade carregue, para 

dentro ou fora do país. Inserida no contexto dos megaeventos internacionais, a 

(re)construção dessa imagem é legitimada, portanto, pelo discurso institucionalizado da 

competitividade. 
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A inspiração do projeto atual de reurbanização, assim como na gestão de Passos, 

também é importada7, porém, de modelos de cidade como Barcelona, por exemplo, que 

se reinventaram a partir de megaeventos.8 Os ideais de progresso, dessa forma, não se 

baseiam, agora, na simples destruição do passado para dar lugar ao novo, mas na 

ressignificação da realidade para se adequar às exigências dos padrões do comércio 

exterior. Assim, ao problematizar a memória coletiva de Halbwachs (1990), Pollack 

(1989) aponta para a possibilidade de se mascarar o caráter uniformizador e opressor 

quando se estabelece fronteiras sociais e definição de lugares pela memória coletiva. 

Assim, observa-se que os discursos ecoados pelo poder público se apoiam em vestígios 

do passado, em enunciações outrora produzidas e que, por vezes, se repetem, para 

realizar um trabalho de enquadramento de memória (Pollack, 1989), numa dinâmica de 

lembrar, esquecer, apagar e silenciar, que se vale de um conjunto de representações para 

buscar estabelecer um imaginário hegemônico no contexto social. 

Atualizando, portanto, o modelo de modernidade urbana imposto por Passos, 

que já no início do século XX privilegiava tanto os aspectos estruturais e racionais da 

modernização quanto os estéticos, o produto final da reurbanização contemporânea de 

Paes materializa-se na crescente mercantilização da cultura, uma vez que na lógica 

cultural contemporânea, o consumo não está focado apenas em bens, mas também em 

entretenimento, lazer, diversão, o que é apontado por Sanchez (2010), entre outros, 

como um dos imperativos do planejamento urbano que determinam as características do 

espaço transformado em mercadoria. Dessa forma, observa-se, na região do porto, que 

as reformas estruturais para estimular o uso residencial da região, as melhorias na 

infraestrutura e o incentivo às atividades de comércio se dão a reboque da revitalização 

cultural da área9, fortemente apoiada nos dois monumentais equipamentos culturais que 

a região abriga – o MAR e o Museu do Amanhã – e na patrimonialização da região.  

Em seus estudos sobre lugares de memória, Pierre Nora (1993) observa que a 

valorização das ruínas históricas, a procura de vestígios que formem a identidade da 

cidade, a restauração de patrimônios e a construção de museus são uma necessidade de 

produzir memória, em contrapartida à aceleração que abarca a sociedade 

contemporânea. Assim, é possível identificar a zona portuária sendo trabalhada para se 

                                                 
7 A Reforma Urbana de Pereira Passos foi inspirada na reurbanização de Paris, realizada pelo Barão Haussmann, em 
meados do século XIX, que transformou Paris no símbolo da urbe moderna. 
8 Ver “Porto Maravilha busca bons exemplos de Barcelona”, disponível em 
http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4221  
9 Ver “Museu do Amanhã”, disponível em http://www.portomaravilha.com.br/museu_amanha 
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constituir em um lugar de memória, nos termos propostos por Nora (1993), defensor da 

ideia de que a ausência de memória espontânea criou, na contemporaneidade, uma 

obsessão pela materialização da memória. Nas palavras de Salgueiro (2008), ainda 

observando as teorias de Nora (1993), “a memória precisa se enraizar no concreto, isto 

é, em espaços, gestos, imagens e objetos, num conjunto de coisas palpáveis e 

perceptíveis, enfim, entre as quais se incluem os monumentos”. (Salgueiro, 2008, p. 17) 

Dessa forma, se evidencia o caráter ideológico por trás da reurbanização do porto, 

materializado nas portentosas instalações do MAR e do Museu do Amanhã, bem como 

nas escavações do Cais do Valongo e na restauração e patrimonialização de pontos 

históricos como o Jardim Suspenso do Valongo, a Igreja de São Francisco da Prainha, 

entre outros, que são lugares, como aponta ainda Salgueiro (2008), que em se tornando 

disponíveis para os citadinos também estabelecem conexão com suas identidades. 

Por sua vez, as narrativas institucionais e midiáticas, finalmente, dão forma e 

tornam a cidade visível e identificável no imaginário, tanto dos citadinos, que se 

apropriam do espaço, quanto dos turistas que apenas passam por ele. Enfim, se o site 

portomaravilha.com.br é entendido aqui como veículo que enuncia um ponto de vista 

sobre a realidade, a partir do viés institucional, é possível pensar sobre sua atuação na 

legitimação da região portuária como lugar de memória, mas, além, o veículo pode ser 

entendido, ele próprio, como um lugar de memória, uma vez que produz e armazena o 

cotidiano da cidade. E a opção por priorizar rupturas e/ou continuidades, por privilegiar 

uma certa maneira de enxergar os fatos históricos, evidentemente, guarda interesses 

políticos e ideológicos.   

A análise partiu da observação das manifestações da marca (no caso desse 

estudo, do conteúdo do site portomaravilha.com.br), que são sua esfera perceptível, com 

a qual os sujeitos podem interagir e ter uma experiência concreta, para chegar ao nível 

mais profundo dos valores. Cabe destacar que as manifestações de uma marca não 

buscam esconder seu projeto, mas, ao contrário, pretendem exprimi-lo, da forma mais 

clara possível (SEMPRINI, 2010). Assim, o projeto de marca, que nasce na esfera do 

abstrato, pode ser remontado por seus receptores a partir do sensível, de suas 

manifestações concretas. 

Nas palavras de Semprini (2010), o nível dos discursos “é, com certeza, o mais 

sensível ao ambiente sociocultural, aos modos de vida e ao comportamento dos 

receptores”. É neste nível que os valores e narrações da marca são enriquecidos e 
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concretizados pelas figuras do mundo: objetos, formas, cores, personagens, estilos, 

slogans, logos, etc. Deve-se observar que, neste nível, se situam os “códigos” ou os 

“atributos” das marcas que, apesar de serem de grande importância para seu 

reconhecimento e impacto, só têm pertinência por garantir a concretização dos valores e 

narrativas da marca, suas verdadeiras fontes de identidade.   

No nível discursivo, portanto, a importância simbólica do projeto de 

reurbanização da região portuária se confirma, a partir da concretização dos valores e 

narrativas em dois grandes temas que se repetem nos discursos enunciados no site, a 

saber: diálogos entre memória e modernização e consumo cultural. A seguir, 

apresentamos como os dois grandes temas são desenvolvidos e figurativizados no site. 

a) Diálogos entre memória e modernização 

Os discursos que associam memória e modernização surgem, em geral, 

relacionados às narrativas de transformação e restauração dos espaços e equipamentos 

culturais e de tradição, associadas aos discursos de infraestrutura e embelezamento, 

segurança, bem-estar social, globalização e parceria público-privada na gestão urbana, 

presentes, muitas vezes, em conjunto em uma mesma narrativa. Esses discursos buscam, 

por vezes, legitimar as mudanças propostas e executadas no presente a partir de histórias 

recontadas do que a cidade foi, não quer ser mais ou pode voltar a ser. Um exemplo é o 

vídeo “Reurbanização do Porto do Rio”10, que apresenta a cidade atual (no momento em 

que o vídeo foi lançado) e a cidade que surgirá após as reformas propostas pelo poder 

público. A figurativização do tema se dá pelas imagens dos equipamentos urbanos 

(museus, por exemplo), novos meios de transporte (VLT, por exemplo) e da 

apresentação nominal de empresas e empresários parceiros da prefeitura no projeto, bem 

como de cidadãos (personagens das matérias, por exemplo) que serão beneficiários do 

legado do projeto. 

O compartilhamento dos espaços entre os diferentes sujeitos atores no Porto 

Maravilha – Prefeitura, empresas, citadinos - é enunciado nos discursos como um 

benefício social, um ganho para todos os sujeitos atuantes na região, como no fragmento 

(01), abaixo.  Tais observações alinham-se ao argumento de Sanchez (2010) acerca dos 

imperativos que determinam as características da cidade inserida num contexto de 

mercado: “ a estruturação espacial pretérita se torna uma barreira para a acumulação e, 

por isso, passa a ser modificada (...) quando velhos espaços são destruídos ou recriados 

                                                 
10 “Reurbanização do Porto Maravilha”, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=DQhefjz-2ZM, acesso em 
jul/2016 
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e novos espaços aliados a condições atualizadas de infraestrutura são criados” 

(SANCHEZ, p. 62). 

(01) Na abertura, Jorge Arraes, presidente da Cdurp, destacou que a 
expectativa é que o encontro entre as empresas-âncora e as micros e 
pequenas empresas gerem novos negócios sustentáveis e que estimulem o 
desenvolvimento econômico e social da região, além de criar novos 
empregos para os moradores atuais e futuros da área11.  

 
Essas narrativas partem, também, das histórias de personagens da região, de 

ontem e de hoje (fragmento 03), as “histórias miúdas” na expressão de Machado de 

Assis, como ressalta Shevchenko (1998). 

(03) voluntária no Instituto Pretos Novos, que guarda a memória do Brasil e 
da África em plena Gamboa, Lúcia Maria dos Santos, de 66 anos, não fica 
parada. Ela reflete o espírito comunitário do bairro, combinado à vocação 
cultural. Professora da Oficina de Reciclagem do Centro Cultural José 
Bonifácio e contadora de histórias, a Tia Lúcia já fez de tudo.12  

 
Em relação ao processo de figurativização do tema, destaca-se a figura da 

perimetral como o ícone do passado a ser revisto e dos novos equipamentos como seu 

oposto. Aas figuras dos cidadãos são utilizadas como ancoragem do discurso, criando 

efeito de sentido de realidade.  

Os discursos que trazem o passado para revisitar o presente e o futuro, poderiam 

levar a crer numa busca de construção individualizada de uma imagem para a cidade. 

Mas, ao contrário, se perdem nos processos de racionalidade modernizadora da 

globalização, provocando, enfim, uma imagem de marca homogeneizada do ponto de 

vista mercantil, semelhante à de outros modelos de cidade promovidas no mercado 

mundial. Como propõe Sanchez (2010) acerca dessa homogeneização, há uma 

reciclagem de imagens que se pretendem memoráveis, mas que precisam se encaixar no 

modelo e imagem de cidade que se busca para um mercado global. Nas palavras de 

Jaguaribe (2011), há uma demanda “por uma pátina da história, uma revalorização dos 

legados do passado”. (p. 344) 

Compondo o argumento de conversa entre memória e modernização, encontram-

se narrativas de recuperação do patrimônio histórico, numa estratégia que parte dos 

lugares de memória (NORA, 1993) para promover um resgate de repertórios simbólicos 

coletivos, com vistas a uma (re)construção da identidade cultural na região do Porto, 

                                                 
11 “Maratona de negócios reúne empresas na região”, disponível em 
http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4165, acesso em jul/2016. 
12 “Uma Tia que faz diferença na Gamboa”, disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4230, 
acesso em jul. /16. 
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como se observa nas notícias “Igreja de São Francisco da Prainha reabre sob bênção de 

Dom Orani Tempestua”13, “Cais do Valongo é candidato a patrimônio da 

humanidade”14 e “De volta ao Jardim Suspenso do Valongo”15.  

b) Consumo cultural 

O boom do consumo de serviços que, desde a modernidade, desenha a economia 

mundial (SEVCENKO, 2001), parece se configurar na narrativa máxima para a 

construção da marca cidade que se pretende, a partir das reformas do porto. As 

narrativas do consumo cultural na região operam, portanto, incorporando novos valores 

culturais e novos padrões de vida referenciados na sociedade urbana mundializada, 

provocando, assim, uma tensão entre o global e o local, próprio dos modelos 

hegemônicos de cidade, recuperando o pensamento de Sanchez (2010). 

Intimamente ligado ao argumento da cultura como mercadoria surgem, 

novamente, as narrativas de memória (fragmento 04), que são postos em prática pelo 

Programa Porto Cultural, com uma agenda de eventos culturais ao longo de todos os 

meses do ano, que contam, por vezes, com o apoio, também, da iniciativa privada16, 

bem como pelo Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana, cujo Grupo de 

Trabalho Curatorial se propõe a desenhar diretrizes para implementação de políticas de 

valorização da memória e proteção do patrimônio cultural da região17. Como sugere 

Jaguaribe (2011), há um elemento performático no qual o espaço histórico é 

empacotado como experiências a serem consumidas.  

(4) O Museu do Amanhã foi o local escolhido para o lançamento do 
Passaporte Cultural Rio que garante a cariocas e visitantes gratuidade e 
descontos em mais de 700 atrações culturais e serviços como bares, 
restaurantes, livrarias e transportes.18  

 
Além dos equipamentos culturais âncoras do Programa Porto Cultural, a região 

comporta manifestações culturais de todos os tipos - religiosas, folclóricas, 

gastronômicas, artísticas –, grande parte originalmente patrocinadas pelo poder público, 

com objetivo de efetivar a região do porto como local de lazer cultural, como aponta o 

fragmento (5). 

(5) durante o lançamento, o prefeito destacou a Região Portuária como polo 
de cultura. “(...)A concepção do Porto Maravilha buscou sempre espaços 

                                                 
13 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3672, acesso em jul./16. 
14 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4483, acesso em jul./16. 
15 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4128, acesso em jul./16. 
16 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/calendario 
17 http://www.portomaravilha.com.br/circuito 
18 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4528, acesso em nov./16. 
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públicos em que as pessoas se sintam bem e possam ser utilizados para 
propagar a cultura”, justificou.19  
 

O discurso multicultural também está presente na divulgação dos espaços 

culturais, reforçando a preocupação com o global, como no painel no painel gigante 

pintado pelo artista Cobra, que retrata, na Orla Conde, cinco rostos que representam os 

povos de cada continente20. Agregam-se, aqui, às figuras já utilizadas para concretizar os 

temas anteriores, as figuras dos eventos culturais realizados na região.   

No nível mais profundo das narrativas analisadas, onde se identificam os valores 

propostos para a marca, observa-se que o discurso procura conciliar os dois termos da 

oposição semântica modernidade vs. tradição. Há uma tentativa de equilibrar esses 

valores, na medida em que a degradação da região portuária é um passado que se quer 

demolir, onde o grande vilão e responsável pela precariedade da região portuária é 

representado pelo Viaduto da Perimetral. Paralelamente, há que se preservar a história 

contada através de monumentos a serem restaurados ou “redescobertos”, como é o caso 

do Cais do Valongo, e, indo além, há ainda que se escrever uma nova história para a 

região, a partir dos novos lugares de memória que serão erguidos como, por exemplo, os 

novos museus da região. Segundo Semprini (2010), a marca é o ponto culminante do 

encontro de três dinâmicas diferentes, a da produção, a da recepção e a dos elementos 

contextuais. Dessa forma, no que tange aos elementos contextuais, é fundamental 

destacar que o cenário social e político que permeia a reurbanização do porto do Rio é o 

dos megaeventos cujas promessas de legado legitimam a “revitalização” da região 

degradada. 

 

Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo refletir sobre a interseção entre os grandes 

projetos de revitalização urbana patrocinados pelo poder público e a produção de uma 

memória coletiva do Porto do Rio e, consequentemente, de um projeto de identidade 

cutural da região e da cidade do Rio de Janeiro, com vistas a um gradual processo de 

(re)construção da marca-cidade. Para tanto, foram analisadas as narrativas institucionais 

do Projeto Porto Maravilha, através do site portomaravilha.com.br. 

O percurso da análise partiu da abordagem da história cultural e dos estudos 

culturais para traçar alguns aspectos teóricos que permitiram pensar as representações e 
                                                 
19 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4528, acesso em jul./16. 
20 (Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4578, acesso em jul. /16) 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

linguagens sobre os espaços urbanos. Em seguida, as teorias sobre marca possibilitaram 

refletir sobre os esforços que são empregados para a construção da marca-cidade. Os 

estudos sobre memória e a recuperação de alguns rastros históricos da cidade 

possibilitaram, em paralelo, traçar ressonâncias e rupturas entre as reformas de Pereira 

Passos, no início do Século XX, e atual reforma do Porto do Rio. Guardadas as 

peculiaridades de cada intervenção, é possível observar que há um elo entre os dois 

projetos, que trata da busca pela consolidação de um novo ethos de cidade como espaço 

de acumulação capitalista, como lócus do progresso, objetivando investimentos 

financeiros mundiais. 

A análise do site portomaravilha.com.br, apontou, assim, através dos temas 

observados nos discursos institucionais que se repetem no site, pistas sobre uma 

estratégia discursiva da Prefeitura do Rio que, ao contrário das intenções explícitas de 

apagamento do passado no “bota abaixo”21 de Pereira Passos, procura enquadrar as 

memórias da região para legitimar a reurbanização do presente, selecionando, assim, o 

que ficará de legado discursivo para o futuro, com vistas à construção de um novo 

projeto de cidade a partir de uma lógica que obedece aos imperativos do mercado de 

consumo. 

Assim, as categorias temáticas determinadas a partir da observação do site 

salientam argumentos que legitimam as práticas de revitalização do porto do Rio a partir 

da lógica do mercado de consumo. Em conjunção com a dimensão material do espaço, 

observa-se que o Porto é reinventado simbolicamente a partir dos temas da 

modernização, dos diálogos entre passado e futuro, e do consumo cultural. A nova 

dinâmica do espaço transita entre o passado, o presente e o futuro, entre o individual e o 

coletivo, imbrica objetividade e subjetividade, atribuindo novos significados aos 

espaços construídos, onde os sujeitos são expostos a um imaginário proposto por 

valores hegemônicos, que objetivam organizar e programar a vida social na região a 

partir da lógica cultural do consumo. 

Com efeito, vê-se a região central da cidade, que por muito tempo se constituiu 

apenas em centro comercial e de passagem, sendo reinventada e revalorizada a partir 

das narrativas que associam embelezamento, segurança e qualidade de vida à memória 

do lugar, apoiada em monumentos e fatos históricos do passado. Tal “leitura do espaço” 

                                                 
21 O “bota abaixo” foi um termo popular cunhado, na época, para designar a higienização que sofreu o 
centro da cidade do Rio de Janeiro no período da Reforma Passos, que deu origem aos labirintos das 
malocas, às favelas, ao desemprego compulsório. (Sevcenko, 1998).  
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ajusta-se precisamente ao processo de branding da cidade, que implica em vender a 

imagem de bom destino para recursos, investimentos e turismo, gerando ganhos 

simbólicos e econômicos. 
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