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Resumo 

 

O presente trabalho visa trazer à discussão as violações ambientais e humanas sobre o bairro 

do Caju, um lugar altamente estratégico para a região portuária e para produção de navios de 

grande porte, que o levou a ser internacionalmente conhecido, e abriga um patrimônio 

histórico nacional, a casa de Banhos de Dom João VI. Todavia, mesmo antes da exclusão do 

Caju do projeto “Porto Maravilha”, as políticas públicas o têm negligenciado ao longo dos 

anos, deixando-lhe como legado o completo abandono, cujos sinais se evidenciam por favelas 

onde impera a extrema pobreza. Buscar soluções através de ações locais é um grande desafio, 

por isso moradores engajados em transformar o seu locus estão se movimentando, seja por 

fóruns entre as favelas, seja pelas redes sociais. Alguns projetos sociais e uma proposta de 

reurbanização estão no último capítulo deste trabalho, que também traz diálogos com autores 

como David Harvey, George Simmel, Lena Lavinas, Max Weber, dentre outros. A tônica 

deste trabalho aborda o processo de exclusão do bairro do Caju da região portuária, depois da 

conclusão do projeto “Porto Maravilha” e da extrema pobreza que ocorre em alguns pontos, 

ameaçando a vida de adultos e crianças em meio a um ambiente altamente tóxico e 

degradado. Esse trabalho mostra quem são os autores das violações ambientais e oferece 

algumas propostas. 

 

Palavras-chave: 1. Bairro do Caju. Casa de Banhos de D. João VI. 3. Porto Maravilha. 4. 

Exclusão. 5. Pobreza. 6. Violações ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Abstract 

 

 

This paper brings to light environment and human violations that fell over the district 

of Caju, as small area of considerable strategical value for the harbor and docking area. It was 

also used for decades by renowned shipbuilders as, e.g., Ishikawagima-Harima. Some ships of 

over two hundred thousand tons deadweight, were built in there. The following decades, 

however, saw the degradation of the area. Ishikawagima ended their operation in the shipyard 

and the district literally collapsed. 

In what concerns History, the black sands and the marsh area, immediately attracted 

attention of King John’s medical staff since the arrival of King D. João VI to Brasil. City 

dwellers boasted of a google miracles that sand had often made in healing skin diseases bug 

bites (such was King John’s case). 

A large urban social project for downtown’s shore area had simply no regard for 

Caju’s plight. Public polices now face a real quandary: help the population find a new way to 

bring forth some revival of the olden times. This is a community discussion theme, nowadays. 
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Introdução 

 

Situado na AP 1, ou Área de Planejamento 1, o bairro do Caju faz fronteira com a região 

revitalizada denominada “Porto Maravilha”, um empreendimento de parceria pública e privada, 

cujos interesses convergiam para a especulação imobiliária e turística. No entanto, o que se vê hoje, 

é um fluxo modesto desses serviços. Sendo a região revitalizada destituída de sua função 

primordial, exportação e importação de bens duráveis e não-duráveis, o bairro do Caju ficou como 

receptor desse legado operacional, piorando ainda mais o quadro de violações ambiental e humana. 

Com o fechamento dos estaleiros navais e empresas de logística por causa da crise na Petrobrás, as 

atividades comerciais que giravam em torno desse setor praticamente foram extintas, pessoas que 

viviam da informalidade voltaram a ficar abaixo da linha de pobreza.  

Como morador do bairro há 42 anos, me tornei um observador bastante crítico e percebi 

que a cada mudança de governo os sacrifícios humanos e ambientais aumentavam. Por causa disso 

decidi trazer um pouco do que aprendi no departamento de Ciências Sociais, do Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia da UFF, para questionar alguns pontos que julgo importantes, como a 

extrema poluição que afeta a todos os moradores, mas principalmente crianças e idosos, os 

gigantescos terrenos obsoletos que podem assentar centenas de famílias e além disso, criar 

“econdomínios”, condomínios ecológicos a partir do projeto de reurbanização apresentado no 

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, de João Paulo 

Miranda, o descaso das autoridades com a questão das carretas soltas pelo bairro, usando-o como se 

fosse um imenso estacionamento, destruindo calçadas, árvores e ameaçando pedestres, também a 

questão do uso dos cemitérios como espaço cultual, que já é uma realidade em São Paulo, uma ideia 

trazida das grandes metrópoles europeias e americanas. 

Para abrir discussões inerentes a esses problemas, entrevistei moradores do bairro sobre o 

passado, o presente e o que esperam para o futuro, usando recurso de gravação áudio-visual e 

transcrições das entrevistas (como será visto no decurso do trabalho), também aproveitei os jovens 

que fazem parte do projeto “Existe Vida no Caju”, do grupo Carcará, associação da qual faço parte, 

para falarem sobre suas expectativas quanto ao futuro do Caju, pois são eles a próxima geração que 

pode fazer a diferença, seja reivindicando direitos e deveres das autoridades, seja munidos de uma 

boa formação – e informação – política para elegerem representantes certos, que poderão trazer 

benefícios a todos. 

Dialoguei com alguns autores como Lena Lavinas, para abrir uma discussão sobre pobreza 

e exclusão, David Harvey e o processo de comoditização do espaço urbano, Norbert Elias e a 

proposta dos stablishments and outsiders, entre outros autores. Além disso, recortei algumas 

instituições históricas, como a Casa de Banhos de D. João VI, tombada pelo IPHAN desde 1938 e o 
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Arsenal de Guerra do Rio (a antiga “Casa do Trem”, hoje desativada) para mostrar a importância 

histórica desse bairro para as economias regional e nacional. Também algumas ilustrações ao longo 

do trabalho ajudam a entender melhor as violações que infligem a sociedade cajuense. 
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1. UMA BREVE HISTÓRIA DO BAIRRO DO CAJU 

 

O bairro do Caju se localiza na área metropolitana do Rio de Janeiro, que corresponde 

aproximadamente à antiga cidade do século XIX e atual AP 1 (Área de Planejamento 1). A AP 1 é 

constituída por quatro RA (Regiões Administrativas). O Caju faz parte da I RA, identificada como 

portuária (veja quadro 1 abaixo). É também constituída pelos bairros da Gamboa, Saúde e Santo 

Cristo. Depois da determinação do prefeito Eduardo Paes, de retirar o bairro do Caju do projeto 

“Porto Maravilha”, este passou a ser considerado Zona Norte do Rio de Janeiro, mas se alguém liga 

para o número 1746, da prefeitura do Rio, pedindo algum serviço público, como limpeza urbana, 

por exemplo, o representante do serviço é o “Porto Novo”, que só opera na área considerada 

portuária. A II RA compreende apenas o Centro. Os bairros fronteiriços da III RA compreendem 

Catumbi, Rio Comprido, Cidade Nova e Estácio. A VII RA engloba São Cristóvão, Benfica, 

Mangueira e Vasco da Gama.  

 

 
Quadro 1 - As trinta e quatro AP do município do Rio de Janeiro. O Caju pertence a AP 1. 

 

Leia-se também: 

Expulsos os franceses, reconheceu Mem de Sá a impraticabilidade do local da Vila Velha, 

que se constituíra da solução adequada como baluarte na luta contra os franceses, pois estes 

dominavam com os tamoios o interior da baia, não se prestava para um estabelecimento 

permanente. Tratava-se, com efeito, de criar uma cidade como a Bahia que, garantindo o 

domínio do porto, servisse de base para o devassamento e a ocupação da região. E com esse 
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objetivo foi transferida a povoação para o morro de São Januário, mais tarde conhecido 

como Morro do Castelo. (Bernardes e Soares, 2009). 

 

Foi pela ameaça do domínio francês na Guanabara que se fez urgente a povoação e a 

fundação do Rio de Janeiro, de modo que a estratégia era que os primeiros colonos, os portugueses, 

fizessem dela, uma cidade fortificada. Em outras palavras, o Rio de Janeiro nasceu como uma forma 

de criar um sítio defensivo, já que os franceses, juntos a tribo dos tamoios, pretendiam se 

estabelecer às margens do rio Carioca. Uma carta do sesmeiro Brás Cubas, de abril de 1562, traduz 

um pouco o momento que vivia o Rio de Janeiro:  

 

Mande V. S. olhar por esta terra he mande a prover de polvora e despingarda pelouros e 

chumbo e bombardeiros porque tem muita necessidade diso e com brevidade porque he 

muito a meude combatida dos contrayros he tenho grande arreceo que se perqua se V. S. 

a nam prover loguo e nam mandar povoar o Rio de Janeiro porque nam haja franceses 

que favorecerão estes contrayros que são muito nossos vizinhos. (Bernardes e Soares, 

2009). 

 

Quando a parte litorânea do bairro do Caju era ainda a fazenda São Cristóvão, banhada 

pelas águas calmas da baia, o local favoreceu os imigrantes portugueses em duas questões: em 

primeiro lugar, foi a moradia, a Companhia de Jesus que havia herdado esse terreno do Jesuíta 

Estácio de Sá, teve que entregá-lo ao Marquês de Pombal representante fiscal da Coroa. A própria 

igreja católica apoiava o confisco, porque os jesuítas estavam ficando muito ricos e independentes 

da Cúria Romana. Após o loteamento desse território, várias famílias portuguesas (e mais tarde 

espanholas), se estabeleceram e se tornaram-se mutuários da Coroa. Era com o lucro da pesca que 

pagavam a posse de suas terras. Em segundo lugar foi a atividade pesqueira, pois o território estava 

localizado no litoral, onde havia abundância de peixes, crustáceos e cetáceos, como Bernardes nos 

narra: 

 

Se, é grande, numericamente, a importância de portugueses e espanhóis na pesca na 

Guanabara, sua contribuição para o progresso dessa atividade tem sido, sem dúvida, 

notável, pois a eles é que se deve, qual e sempre, a introdução de técnicas mais modernas, 

para a pesca ao largo, como para a do camarão”. (Comunicação apresentada ao III Colóquio 

Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Lisboa, setembro de 1957. In: Revista Brasileira 

de Geografia – junho de 1958). 
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1.1. A COLÔNIA DE PESCA Z-12 
 

A vinda dos espanhóis se fez no final do século XVIII e também se estabeleceram na 

maioria das regiões pesqueiras precedidas pelos portugueses. Os poveiros, portugueses provenientes 

de Póvoa do Varzim, foram os primeiros a aventurarem-se em mar alto, com seus barcos a remo, 

trazidos de Portugal. Contudo, houve em 1921, uma contenda nessa época, que ficou conhecida 

como a “Nacionalização da Pesca” (Villar, 1924), um movimento ultranacionalista que tinha como 

objetivo repatriar os milhares de estrangeiros que se estabeleceram nas zonas de pesca da Baia da 

Guanabara, baseado na Convenção Internacional Sobre a Pesca no Mar do Norte, em Haia, 

Holanda, no ano de 1882. Vários países europeus fizeram um acordo que tornavam suas fronteiras 

marítimas tão legítimas quanto as continentais. Sendo assim, qualquer estrangeiro, mesmo 

proveniente de um país vizinho, não poderia fazer uso desse espaço, a não ser que tivesse uma 

autorização prévia. 

Mas, se a teoria mostrava um certo rigor, a prática mostrava uma história bem diferente. 

Segundo Bernardes: (...) “O consulado português pôs à disposição dos pescadores e suas famílias 

passagens de volta para Europa. Muitos, no entanto, aqui permaneceram e outros, a bem dizer, só 

aproveitaram a viagem, voltando pouco depois”. (1958). 

Em meados do século XVIII os imigrantes portugueses que chegavam ao Brasil vinham 

em embarcações precárias, sequer tinham certeza de que o futuro lhes traria riqueza, mas o sonho de 

conquistar o “Novo Mundo” não estava somente nas missões de Cabral, transmitia-se aos quatro 

cantos de Portugal uma nova esperança, uma nova vida, para além das fronteiras napoleônicas, um 

mundo de conquistas e riquezas. As famílias que deixaram Póvoa do Varzim, Aveiro, Ovar, Ilhavo, 

Vagos, Gafanha da Encarnação, Minho e Douro, além de outras regiões lusitanas como Viseu, 

Lamego, Vila Real, Figueira da Foz e Praia dos Buarrés, vieram com sua vasta e ancestral 

experiência do mar (Bernardes. 1958). A fonte de subsistência era o mesmo Atlântico, talvez até 

menos hostil do que a sua parte setentrional, mas igualmente desafiador. Desse modo, as famílias de 

imigrantes foram se estabelecendo na Quinta Imperial do Caju, Praça XV de novembro, Ilha do 

Governador, Ramos na parte ocidental do Rio de Janeiro e Magé, São Gonçalo, Ilha da Conceição, 

Jurujuba na parte oriental, além de outros locais, como Santo Cristo e Ilha de Santa Bárbara, na 

região central do Rio de Janeiro. 

Em 18 de janeiro de 2000 houve um vazamento de óleo numa das tubulações submarinas 

da Petrobrás que ligava a Reduc (Refinaria de Duque de Caxias) ao terminal Ilha d’Água, na Ilha do 

Governador. A tubulação rompeu-se provocando o derramamento de 1,3 milhão de litros de óleo 

combustível e graxa nas águas da Guanabara3, vinte e cinco anos após outro vazamento de óleo do 

navio Tarik também na baia. Esses desastres foram decisivos para recrudescer o processo de 
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falência das colônias de pesca que ainda resistiam bravamente à pesca industrial. Os dejetos que são 

jogados diariamente, desde Magé, o fundo da baia, até a Praia Vermelha, onde encontra o mar 

aberto, estão constantemente poluindo, são poucos os condomínios residenciais, fábricas e 

indústrias que fazem tratamento do esgoto por eles produzidos. Soma-se ainda a falta de educação 

ambiental e de uma construção de consciência ecológica da população, o que torna ainda mais 

difícil a inversão desse quadro.  

A Colônia de Pesca Z-12 conseguiu se destacar entre as outras da Baia da Guanabara e 

chegou a ser a maior do Rio de Janeiro, do início do século XX até meados dele. Chegou a ter mais 

de cem barcos de pequeno e médio porte e mobilizou cerca de mil homens direta e/ou 

indiretamente. Tudo que existe hoje no bairro veio depois da colônia, o Arsenal de Guerra do Rio e 

o Cemitério do Caju, por exemplos. No decurso da monografia fiz algumas entrevistas com 

pescadores. Vejamos o que eles dizem: 

 Luís Cláudio Max da Costa, 61 anos, conhecido como “baixinho”. Ele permitiu que 

gravasse a entrevista sob a condição de não tirar nenhuma foto dele. 

(Ricardo): Seu Cláudio, qual foi o motivo do senhor ter colocado o seu barco pra alugar ou à venda? 

(Cláudio): A pesca está insustentável, não tem como mais ganhar dinheiro, então... a única maneira 

é essa mesmo. 

(R): Eu me lembro, na época da primeira entrevista, há três anos atrás, o senhor já falava “eu não 

quero isso pro meu filho (...) e o senhor hoje ainda pensa do mesmo jeito: o senhor não deixaria o 

seu filho herdar esse barco? 

(C): Não, de jeito nenhum. Se ele pegar o barco, ele pode vender na hora, que tá tudo bem. 

(R): Eu me lembro que [na época da primeira entrevista, há três anos] uma rede (...) é uma coisa tão 

cara (...) que ela pode ser trocada por um terreno, por uma casa (...) o senhor confirma isso? 

(C): Confirmo, com certeza, com certeza, porque uma rede, pra tu fazer hoje em dia, dependendo do 

tamanho dela, custa mais de cem mil reais. Com certeza é mais de cem mil reais. 

(R): (...) na época que a pesca tava boa, quanto o senhor conseguia de pescado em relação a hoje? 

(C): Bem, rapaz, isso é relativo, né... Tinha mês que conseguia bastante dinheiro, tinha semanas que 

a gente não conseguia nada, e daí foi só piorando, cara. Tirava uma base aí... tinha mês que eu 

tirava aí mais de quinze mil reais. Mas, hoje em dia, apesar de... o óleo [diesel] aumentou muito, 

tudo aumentou e você não consegue repor isso. Não consegue sustentar de jeito nenhum o tipo de 

vida que tinha antigamente, então, pra mim, eu desisti, cara. 

(R): O senhor acha que tem solução pra Colônia sair do... do estado de estagnação? 

(C): Meu querido, aí eu não sei, porque eu não... eu sei que a colônia do Caju foi a maior colônia de 

pesca do Brasil, hoje em dia é a menor de todas (...) hoje em dia, tá entregue às baratas. 
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Atualmente, todas as colônias de pesca da Baia da Guanabara estão estagnadas. A extrema 

poluição e a pesca industrial foram os principais aceleradores da crise. Hoje, alguns barcos fazem 

pequenos serviços de transporte de alimentos aos navios que esperam atracação no porto, de pesca 

esportiva pela baía e passeios turísticos com pequenos grupos às ilhas mais próximas, inclusive 

Paquetá. 

 

1.2. O CEMITÉRIO GERAL DO CAJU 
 

O Caju, inicialmente, pertencia ao bairro de São Cristóvão, mas só ganhou independência 

depois que a Avenida Brasil foi construída em 1946 (figura 1). Prova disso é a Rua Monsenhor 

Manuel Gomes, que ligava a Igreja de São Cristóvão (figura 2) ao cemitério do Caju numa única 

reta. Mesmo cortada pela Avenida Brasil, ela ainda existe nos dois bairros. 

 

 
Fig. 1 – Avenida Brasil recém-inaugurada (1946). 
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Fig. 2 – Igreja de São Cristóvão (1915).  

 

 

No início do século XVIII a fazenda Murundu, de propriedade de Balthazar Pinto dos Reis, 

se estendia do Caju até a Rua Bela de São João, em São Cristóvão, também conhecida como Rua 

dos Quarteis, a seguir: 1º Batalhão de Guarda, 5ª Brigada de Infantaria Blindada e o Palácio Conde 

de Linhares, onde existe uma exposição permanente de carros blindados, ao lado da Quinta da Boa 

Vista. Em 1839, a Santa Casa da Misericórdia, administrada por José Clemente Pereira, transfere 

para o Campo Santo da Misericórdia, na Ponta do Caju, o primeiro cemitério para indigentes, 

negros e doentes, pois no antigo local, estava sendo erguido o Hospital de Santa Luzia, na rua de 

mesmo nome. Da área de 757.500 m² adquirida da fazenda em 1851 nasce o Cemitério São 

Francisco Xavier, como o primeiro cemitério público (figura 3). 

 

  
Fig. 3 – Cemitério São Francisco Xavier, 1921. 
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O primeiro sepultamento foi de uma criança, filha de escrava, chamada Vitória. Da antiga 

fazenda Murundu, a única lembrança que ficou, foi a “Casa Grande”, hoje conhecida como Hospital 

Nossa Senhora do Socorro, o Socorrinho. Administrado pelo Governo do estado, ele passa por uma 

situação delicada há muitos anos, e só não fechou de vez porque recebe doações de empresas e de 

moradores de dentro e de fora do bairro.  

Depois de sucessivos escândalos envolvendo a Santa Casa da Misericórdia, o Cemitério 

São Francisco Xavier acabou sendo vendido para uma empresa privada, Reviver. Hoje já se pensa 

em fazer dessa necrópole uma área de circuitos urbanos, com tours e eventos culturais, como 

aconteceu em finais de outubro de 2016, no cemitério da Ordem de São Francisco da Penitência, 

com a presença do historiador Milton Teixeira. Portanto, são quatro os cemitérios que formam o 

complexo: os dois citados acima, mais o Cemitério Comunal Israelita e o da Ordem Terceira de 

Nossa Senhora do Monte do Carmo, o único que possui cemitério vertical. Um fato curioso, é que 

numa parte modesta do Cemitério São Francisco Xavier ainda existem covas rasas de judeus e 

acatólicos, formando os grupos remanescentes que não tinham direito a um túmulo como os 

católicos.   

 

1.3. O ARSENAL DE GUERRA DO RIO 
 

O Caju não demorou muito para se tornar um local com status imperial em meados do 

século XIX, isso pode ter colaborado para acelerar o processo de industrialização na região 

portuária. O Arsenal de Guerra do Rio foi construído em 1865 para abrigar as peças de artilharia da 

antiga Casa do Trem, uma fortificação da Ponta do Calabouço de 1763 (figura 4), onde ficava o 

trem de artilharia, cujo papel era fazer a defesa da baia. 

 

 

Fig. 4 – Casa do trem, que depois viria a ser o Museu Histórico Nacional (1926). 
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Hoje no local encontra-se o Museu Histórico Nacional, cujo desenho foi modificado em 

1922 para ser um dos palcos do primeiro centenário da independência do Brasil, sendo Epitácio 

Pessoa o presidente em exercício.  Na verdade, a Casa do Trem fazia parte de um mosaico 

composto de mais duas fortificações, o Arsenal do Trem, mais conhecido como Arsenal de Guerra, 

um prédio de dois andares com um pátio que o circundava, chamado Pátio de Minerva e o Forte de 

Santiago. O nome do arsenal no Caju foi batizado como Arsenal de Guerra de D. João VI porque foi 

em meados do século XIX que a família imperial frequentou o bairro (figura 5). 

O que ficou de lembrança do arsenal foram algumas arquiteturas neoclássicas do período 

monárquico e da Velha República (figura 6). Quando entreguei um ofício ao comandante do 

Arsenal, pedindo permissão para os alunos do projeto de comunicação do Grupo Carcará fazerem 

um tour pela vila militar, a resposta foi um não, obviamente. Três dias depois, um tenente, assessor 

de imprensa do arsenal, entrou em contato comigo, dizendo que o nosso pedido fora aceito, desde 

que não tirássemos fotos! 

 

 
Fig. 5 – Arsenal de Guerra do Rio. Final da Rua 

Monsenhor Manoel Gomes. 

 

 

 
Fig. 6 – Casarões de oficiais do Arsenal de Guerra. 

Estado precário de conservação. 
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Os grandes galpões do Arsenal de Guerra do Rio (figura 7 – essa foto teria sido impossível 

de ser tirada se fosse de dentro do arsenal, primeiro, porque é expressamente proibido tirar fotos, 

segundo, porque não teria um lugar alto suficiente para fazer uma panorâmica dessa) estão 

desativados, mas chegaram a produzir peças de artilharia pesada a partir da II Guerra Mundial, além 

de brocas de perfuração para a Petrobrás nas décadas de 70 e 80. São dezenas de tornos ingleses e 

alemães avaliados em milhões de dólares que não produzem mais um único parafuso. A Imbel 

(Indústria de Material Bélico do Brasil) tem um prédio anexo ao arsenal, e foi durante muitos anos a 

grande projetista dos equipamentos bélicos e eletrônicos do exército brasileiro. 

 

 
Fig. 7 – Vila Militar São Lázaro, Caju. Galpões da indústria bélica desativados. 

 

1.4. A CASA DE BANHOS DE DOM JOÃO VI 
 

Construído no fim do século XVIII pelo rico comerciante de café e comendador Luís 

Tavares Guerra, o solar (figura 8) fazia parte de uma chácara ao lado da fazenda São Cristóvão. Em 

1817 D. João VI a conselho de seu médico, veio ao Caju para se banhar nas praias com o objetivo 

de se curar de umas feridas cutâneas causadas por mordidas de carrapatos. Provavelmente a 

predisposição para as constantes infecções deve-se ao fato do monarca não gostar de tomar banhos. 

O historiador Milton Teixeira comenta no curta-metragem "A Casa de Banho de D. João" (o 

endereço eletrônico do filme está na bibliografia) que ele só veio tomar seu primeiro banho aos 

cinquenta anos! Felizmente as águas do Caju curaram as feridas reais e, desde então, ele e sua 

família passaram a frequentar o balneário, mas não mais que dois anos. No capítulo 2 falarei um 

pouco mais sobre a Casa de Banhos. 
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Fig. 8 – Casa de Banhos de Dom João VI. Início século XX. Ainda se percebe o mar ao 

fundo. 

 

 

 
Fig. 9 – A Casa de Banhos de D. Joao VI e o seu entorno: 300 metros de aterro separam o solar do mar. 

 

Na figura 9, a área dentro do retângulo azul corresponde ao entorno da Casa de Banhos em 

mais ou menos 250 metros e pode-se perceber claramente a forte presença da indústria portuária 

(toda parte inferior do retângulo azul) em contraste com a área de moradia (parte superior esquerda 

do retângulo). Na verdade, o mar chegava até o círculo vermelho. A rodovia que se vê, cruzando o 

retângulo azul na diagonal, é a ponte Rio-Niterói, aqueles pequenos pontos brancos às centenas, 

logo abaixo, à direita, são carros que diariamente embarcam nos grandes navios de carga roll on - 

roll off, ou navios de rolamento.  

Após sucessivas transferências de propriedade, o casarão passa a ser administrado pela 

Comlurb a partir de 1996. Nasce, então, o Museu da Limpeza Urbana, com exposições frequentes 

sobre fases históricas do desenvolvimento da limpeza, saúde e urbanismo. Até hoje, encontra-se lá 
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os primeiros carros de coleta de lixo (figura 10). A biblioteca continha uma quantidade razoável de 

livros, pois o espaço não era grande, mas os próprios alunos que visitavam o solar em grupos, os 

depredavam. Com o passar do tempo a Casa de Banhos de Dom João VI foi caindo no 

esquecimento e a Comlurb o fechou em 2006. Desde então, ela permanece fechada e sem previsão 

para ser reaberta. 

 

 
Fig. 10 – Mesmo abandonada, a Casa de Banhos ainda possui 

uma exposição permanente. 

 

Entrevistei o senhor Edelmir Parveli Pinto (foto abaixo), 70 anos, aposentado como 

operador de tráfego aéreo do Aeroporto Santos Dumont, morador da rua Tavares Guerra, mora 

desde jovem no bairro. Desde muito cedo ele conviveu com as várias transferências de posse da 

Casa de Banhos, até que, em 1996, a Prefeitura do Rio, em conjunto com a Comlurb, reformou o 

solar. Aproximadamente oito anos depois, a Casa de Banhos caiu no esquecimento e, desde então, 

permanece fechada, sem previsão de ser reaberta. 

 

 

- Eu conheci a Casa de Banhos... foi oficina do seu Durval [década de 80], teu vizinho, lá [prédio 

onde moro]. 

(...) Aí, o [prefeito] Cesar Maia, conseguiu fazer ali [na rua Praia do Caju] o museu da Comlurb (...) 

até hoje... dizem que aquilo parou. 
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- Aquilo ali é muito bonito, devia ser preservado. 

- [O Caju] é abandonado, é feio (figura 11) 

- Eduardo Paes fez o Porto Maravilha, mas esqueceu que o Caju também é área portuária, esqueceu 

a gente. 

- Esse aqui é o meu Caju, que eu adoro, não saio daqui, não. Vou morrer, eu vou ficar aí, pô. 

 

 
 Fig. 11 – Cavalo abandonado na rua Praia do Caju. 

 

1.5. TRANSFORMAÇÕES DO BAIRRO DO CAJU AO LONGO DA HISTÓRIA 
 

O aterro (figura 12) feito no início do século XX com o material do desmonte do Morro do 

Castelo, transformou o balneário em zona portuária e industrial (figura 13), pois o bairro estava 

predestinado a ser um dos maiores portos do Brasil. O contexto econômico mundial e nacional 

colaborou para colocar em segundo plano a população que já habitava o bairro muito antes das 

reformas compulsórias. 

 

 
 Fig. 12 – Prolongamento do Cais do Porto do Caju. 
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 Fig. 13 – Construção dos armazéns no Porto do Rio (1910). 

 

Com toda essa transformação em curso, locais como ilha do Pombeba e de Santa Bárbara, 

que tinham pequenas colônias de pesca luso-espanholas, se tornaram zonas de sacrifício humano, 

como consequência, todos os ilhéus tiveram que se deslocar para o Morro da Providência e para 

Quinta Imperial do Caju. Como se vê, o bairro do Caju é prova viva de como a industrialização 

mudou aspectos geográficos, demográficos e sociais. Destroços do morro do Castelo também foram 

utilizados na construção de um retroporto (figura 14) na ponta do Caju, e colaboraram para mudar 

definitivamente os aspectos litorâneos do bairro. O uso sujo começa pelo enorme número de aterros 

sanitários que foi instalado no local, alguns dando origem até à assentamentos informais como no 

caso do Parque Alegria, Parque Boa Esperança e Parque Conquista. Tais assentamentos ocuparam 

parcialmente a área de um antigo aterro sanitário que uniu as Praias do Retiro Saudoso à Ilha 

Sapucaia, finalizado na década de 1930 (círculo vermelho da figura 14).  

Com os destroços do Morro do Castelo desenha-se o litoral retificado do Bairro do Caju, 

guardando assim em seu interior um retroporto e consolidando-se como a área de usos sujos da 

capital da República e seus estigmas recorrentes. Vejamos o que diz a geógrafa Eliane Baptista 

Alves em sua dissertação de mestrado: 

 

Passando por diversos usos e papéis impulsionados pelas necessidades da cidade, o Caju foi 

sendo consolidado como área de reprodução da classe menos favorecida economicamente e 

como área de reserva para “usos sujos”, o que, de certa forma, era exigência das demandas 

da cidade. (Alves, 2007. p. 19). 
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Fig. 14 – Contorno do retroporto (1910). A ponta triangular abarca a Ilha 

dos Ferreiros. O círculo vermelho representa a área onde são hoje as 

favelas Parque Alegria, Parque Conquista e Parque Boa Esperança. 

 

Podemos destacar vários atores que contribuem para a afirmação de Baptista Alves (figura 15): 

 

1. Carretas. Além de causarem muita poluição e destruição de ruas, calçadas, postes e árvores, 

ficam espalhadas por todo o bairro. Algumas delas praticamente abandonadas por causa do 

péssimo estado de conservação, viraram moradia de mendigos. 

2. Três usinas de concreto (elipse azul), Rio Mix, Super Mix e Top Mix são responsáveis por 

doenças respiratórias, registradas diariamente pelo Posto de Saúde da Família Fernando A. 

Braga Lopes. Atingem principalmente crianças e idosos; 

3. A usina de cal Algarea (elipse vermelha) transforma o sedimento calcário da Baia de 

Guanabara em pó de cal, responsável por causar danos respiratórios aos moradores 

próximos à usina, principalmente em crianças e idosos; 

4. A usina de asfalto da prefeitura (círculo amarelo) produz uma fumaça negra decorrente do 

processamento de piche, altamente poluente e nociva; 

5. Um stand de tiro da polícia civil (elipse verde) ameaça moradores da favela do 950. Contam 

que não é raro cair projéteis em cima dos telhados, já houve também explosões de granadas 

e de bombas de gás lacrimogêneo jogadas em direção às casas; 

6. Poeira muito fina e de cor marrom (retângulo marrom) proveniente das operações de 

abastecimento de minério de ferro dos navios graneleiros no cais do porto; 

7. Fumaça do crematório do Cemitério do Caju (círculo lilás). As câmaras de cremação não 

são devidamente seladas, ou as chaminés não são altas o suficiente para que a fumaça não 

atinja as casas do entorno. Essa fumaça causa fortes irritações respiratórias. 
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Fig. 15 – Mapa do Caju e seus principais agentes poluidores. 

 

O historiador José Vieira Fazenda, nascido em 1847, era também jornalista da Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e acompanhou não só os bastidores da política do 

Império, como também participou dela. Ele teve acesso a preciosas informações como essa:  

 

Enquanto era geral a ansiedade e todos tinham os olhos fitos na barra, velejavam em 

demanda do nosso porto, partidos da Baía, os seguintes navios: nau Príncipe Real, trazendo 

a seu bordo d. Maria I, o príncipe regente d. João, o príncipe da Beira, d. Pedro de 

Alcântara e os infantes d. Miguel e d. Pedro Carlos; nau Affonso de Albuquerque (..) nau 

Meduza, fragata Urânia, nau inglesa Belford, trazendo grande número de fidalgos e pessoas 

particulares, seguidas todas essas embarcações de muitos navios de comércio. Avalia-se em 

cerca de mais de vinte mil pessoas o aumento da nossa população nesses três primeiros 

meses de 1808!” (Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro. 1903)  

 

Uma reforma urbanística do início do século XX estava levando o Rio de Janeiro a outro 

patamar, quando o prefeito se incumbiu de transformar a cidade do Rio de Janeiro na “Paris nos 

Trópicos”, sob inspiração da Belle Époque. Também chamado de “Bota-Abaixo”, Pereira Passos 

teve carta branca do então presidente Rodrigues Alves para fazer a grande transformação da cidade: 

alargou avenidas, demoliu cerca de 1.700 imóveis, inclusive palácios, como o palácio Monroe, na 

Cinelândia, destruiu cortiços como os da rua do Senado, rua dos Inválidos e rua Barão de São Félix, 

assim como sobrados da rua do Resende e fez desaparecer o que foi o berço da civilização carioca, 

o Morro do Castelo (figura 16). (Lima Barreto. 2002).  
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Fig. 16 – Desmonte do Morro do Castelo, 1922. 

 

 

No grande arco que forma a Baia da Guanabara, os pequenos vilarejos pesqueiros foram 

desenvolvendo serviços jurídicos e administrativos ao ponto de se transformarem em pequenas 

cidades-entrepostos, principalmente de café, de onde se distribuía para as regiões serranas e para 

terras mais adentro. Com o aparecimento da estrada de ferro na segunda metade do século XIX, as 

relações comerciais se intensificaram ainda mais e novos produtos podiam ser levados e trazidos em 

maior quantidade e em tempo bem menor. Em 1898, Rui Barbosa enaltece o progresso da futura 

metrópole: 

 

O bonde foi, até certo ponto, a salvação da cidade. Foi o grande instrumento, o agente 

incomparável do seu progresso material. Foi ele que dilatou a zona urbana, que arejou a 

cidade, desaglomerando a população, que tornou possível a moradia fora da região central. 

(in: Bernardes, 1990. p. 55) 

 

A figura 17 mostra mais claramente a distância entre as zonas favelizadas e o centro 

(trapézio azul-marinho). Os polígonos verdes destacam algumas favelas, o amarelo destaca o 

cemitério, o círculo vermelho a Casa de Banhos e o círculo laranja a associação dos pescadores da 

Quinta do Caju. 
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Fig. 17 – Mapa do Caju: os traços geométricos revelam as características 

espaciais do bairro. 

 

 

Quase imperceptível, no centro da foto, na área contornada em azul, está o centro 

comercial e financeiro. É nesse minúsculo local onde se encontram o único supermercado e o único 

banco do bairro. Claro que dentro de algumas favelas existem informalmente minimercados, 

farmácias, bares, oficinas, barbearias, etc., mas somente os moradores de lá é que normalmente 

fazem uso desses estabelecimentos, ao passo que nesse pequeno polígono em azul, todos os 

moradores do bairro vêm fazer pequenas compras e pagar suas contas.  

 

 
Fig. 18 – Obsolescência e superdensidade. 

 

 

Esses polígonos na figura 18 representam muito bem o problema sobre vastos terrenos 

obsoletos despovoados e terrenos com superdensidade demográfica. Na área verde existem pátios 

de várias empresas desativadas, como a Coopescaju, uma cooperativa pesqueira que está fechada 

desde a década de 1990, o estaleiro Rio Nave, o antigo Caneco, a sede da colônia de pesca Z-12, e 
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outros inúmeros pátios que, somados, chegam a 294 mil metros quadrados em terreno plano. Por 

outro lado, temos, no polígono amarelo, a favela da Quinta do Caju, com 52 mil metros quadrados 

em terreno irregular, o que representa quase um quinto do terreno destacado em verde. Trouxe, em 

detalhe mais aproximado, um dos terrenos que faz parte do polígono verde, na figura 19. 

 

       
Fig. 19 – Em destaque, sede da Colônia de Pesca Z-12.  

 

Esse terreno pertence à antiga sede da colônia de pesca Z-12, da Quinta do Caju, mas como 

as atividades estão praticamente encerradas, o terreno está à venda ao preço de 33 milhões de reais 

(endereço eletrônico na Bibliografia). Com mais de 8 mil metros quadrados de área plana, não 

chega a representar cinco por cento da área obsoleta (polígono verde da figura 18). Se medidas 

públicas fossem tomadas somente com o que foi gasto para a construção do VLT, 1 bilhão e 200 

milhões de reais, provavelmente toda essa área seria aproveitada para construir conjuntos 

habitacionais, que atenderia não só aos moradores da favela do 950, a mais degradada das favelas, 

mas outras da região norte do bairro. Seriam centenas de famílias beneficiadas.  

No capítulo 3 João Paulo Miranda mostrará em seu Trabalho de Conclusão de Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que o bairro do 

Caju, apesar de todas as violações que lhe infligem, não é um bairro “perdido”, pelo contrário, se 

um programa sério de gestão pública conseguir enxergar que repensar as diretrizes de investimento 

nesse local, promovendo projetos habitacionais em conformidade com os espaços para “usos sujos”, 

todos, empresas e moradores, serão beneficiados. A remodelação dos fluxos dos transportes modais, 

com a criação de novas vias de escoamento apresentadas por esse jovem arquiteto, as edificações de 

pequenos andares, formando corredores eólicos, em harmonia com parques, hortos, centros de lazer 

e esporte, além dos suportes escolar e hospitalar, certamente levariam o IDH do Caju a um patamar 
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muito diferente. 

Roberto Alves do Nascimento (foto abaixo), 59 anos, conhecido como “Adocica”, 

aposentado por invalidez como caldeireiro, após uma queda da proa de um navio em construção na 

década de 80. Mora no Parque Nossa Senhora da Penha, Manilha. Ele é um exemplo vivo dos anos 

dourados da indústria naval e, mesmo com a fatalidade que o atingiu, deixando-o semiparaplégico, 

ele ainda trabalha com ambulante pelas ruas do Caju, apoiando-se em sua cadeira de rodas. 

 

 
 

(Ricardo): O que falta no Caju hoje? 

(Adocica): Em primeiro lugar, iluminação, sinalização (...) é um perigo, de noite (...) e na hora de 

pedir voto, eles [os políticos] vêm (...) só promessa. 

(R): Você acha que o Caju (...) pode melhorar alguma coisa? 

(A): Pode melhorar, sim. Uma pessoa que tenha bastante garra, força de vontade, boa-vontade de 

fazer tudo pelo bairro (...) nós pagamos imposto, não é de graça, nós pagamos IPTU, ICM, pagamos 

imposto... aí, tudo abandonado. Asfalto? Calçada? Pedestre? Sinalização? Iluminação? Tudo 

abandonado. 

 

Segundo as observações de “Adocica”, as violações são muitas, mas ele não perde a 

esperança de que o Caju ainda tenha soluções. Mas nem todos têm a mesma expectativa, o morador 

da Rua Carlos Seidl,  

João da Silva, 62 anos (foto abaixo), apesar de gostar do lugar que vive com sua esposa, na 

comunidade Clemente Ferreira, reclama do transporte. As três linhas que fazem os transportes 

regulares usam ônibus em péssimo estado de conservação, dispendem um tempo enorme para 

cumprir o itinerário e, nos fins de semana, o intervalo entre um ônibus e outro pode chegar a uma 

hora. 
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- Onde moro é muito calmo, muito tranquilo. 

- (...) mas sábado e domingo é forró a noite toda. 

- O Caju é muito bacana (...) é o melhor bairro que tem aqui, do Rio. 

- O que mata aqui é o transporte, é as empresas de ônibus que não vale nada. 

- O [ônibus] 209 é outra praga também (...) ele gasta 1h 20 min dali, do Estácio praqui, pro Caju, 

“nego” a pé não tira 40 min. 

A moradora da Rua Praia do Caju, Verônica Sales (foto abaixo), 45 anos, dona de uma 

pequena lanchonete, feita na garagem da própria casa, também “nasceu e se criou” no bairro. Ela, 

assim como todo cajuense, reclama do transporte coletivo.  

 

 
 

 

(Ricardo): O que você acha do bairro do Caju? 

(Verônica): Eu acho um bairro bem legal, o Caju pra se morar é um bairro tranquilo. O que falta 

aqui no Caju eu acredito que, realmente é o transporte, que é precário, né, (...) então, se tiver um 

transporte legal, uma outra linha de ônibus circulando aqui dentro do Caju, o bairro vai ficar quase 

que perfeito. (...) acho que uma outra rede de supermercados também ficaria legal aqui no Caju. 

Enquanto os moradores do bairro estagnam na degradação sistemática imposta pelas 

empresas e indústrias locais, estaleiros como o Inhaúma e o Enseada Porto Paraguaçu, que 

empregavam cerca de dez mil funcionários, hoje não tem mais que cinco por cento em atividade, e 

estes também estão ameaçados. Na verdade, em finais década de 1960, quando ocorreu o primeiro 

boom da indústria naval, o bairro do Caju era o centro das atenções quando o assunto era gerar 

riqueza, concorríamos em pé de igualdade com a indústrias navais de países desenvolvidos, como 

Japão e Holanda. Para que esse fenômeno ocorresse, foi preciso a criação de setores pesados para 

garantir a manutenção da indústria naval. Vejamos o que diz o artigo de 2014 do economista 

Alcides Goularti Filho, para a revista Nova Economia, do Departamento de Economia da UFMG:  
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Na ausência do capital financeiro, (...) o Estado brasileiro viu-se na obrigação de preencher 

tal lacuna por meio da criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), criado em 1952. O BNDE tornou-se a principal alavanca para impulsionar 

grandes projetos industriais privados e estatais; também se destaca a criação de vários 

fundos de financiamentos para setores específicos da economia. Como Estado empresário, 

foram criadas grandes siderúrgicas, com destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional, 

inaugurada em 1946; formado um sistema nacional de geração e transmissão de energia, 

fundida na grande holding estatal Eletrobrás; prospectando e refinando petróleo com a 

Petrobrás, de 1952; no setor de transporte, o Estado passou a ampliar suas funções com a 

criação da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), além de investir 

maciçamente no modal rodoviário por meio do Departamento Nacional de Estrada e 

Rodagem (DNER); na área de telefonia, o Estado encampou os fragmentados serviços 

regionais e formou um sistema nacional de telecomunicações (2014). 

Com a sistemática ação de degradação promovida pelos governos do município e do 

estado, retirando hospitais e escolas, para que a população fosse encorajada a abandoná-lo, me faz 

concluir que essa ação de degradação é somente uma estratégia diferente de remoção da usada com 

as famílias do morro da Providência, onde a truculência parecia ser o cartão de visitas das empresas 

interessadas na revitalização da região portuária. Da caçamba dentada das retroescavadeiras e das 

dezenas de vidas que foram irremediavelmente perdidas com as remoções que ocorreram na 

Providência, no bairro do Caju, a população retrocede em todos os aspectos de uma vida 

humanamente aceitável, porque os retrocessos de hoje ainda são mais perversos do que há dez, 

vinte anos.  

A falta de emprego e a pobreza que assolam os moradores do bairro reflete numa 

juventude violenta e desesperançada, como veremos na entrevista a seguir: 

Um morador do bairro, que conheço desde criança (o verdadeiro nome ficará em segredo) 

entrou para o tráfico depois que a sua escola, o CAIC Tiradentes (Centro de Atendimento Integral à 

Criança) virou sede da UPP. Agora, L. está prestes a completar 18 anos, seu futuro pode ser bem 

trágico. Vejamos o que ele diz na entrevista: 

 

(Ricardo): Como é o seu dia-a-dia na favela? 

(L): Bom, o dia-a-dia aqui, na nossa comunidade, não tem sido nada bom, conflitos constantes e... a 

vontade que a gente quer, de verdade mesmo, é a paz para o morador, entendeu? 

(R): Essa vida na comunidade, você no tráfico, você já pensou em trocar de atividade? Você pode 

falar um pouquinho sobre isso? Você tem esperança de conseguir alguma coisa fora do tráfico? 

(L): Esperança? [risos] Esperança eu tinha quando eu era mais jovem, mas hoje com a realidade que 

eu vivo, é difícil falar de esperança [suspiro]... a vida é essa (...) é isso aí. Não penso nem em ficar 

preso, entendeu? Vou continuar até quando der, na fé. O que tiver que ser, tem que ser hoje, amanhã 
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a gente vê como é que fica. 

Guilherme Guimarães, 17 anos (foto abaixo, em primeiro plano), morador da comunidade 

Clemente Ferreira, tem uma visão otimista sobre o bairro, apesar de saber que existem inúmeras 

violações, como as carretas, que ficam espalhadas (algumas abandonadas) pelas ruas, contribuindo 

para piorar o tráfego pelas ruas do bairro, ou mesmo servindo de moradia para mendigos. Também 

faz parte do projeto “Existe Vida no Caju” e é um dos mais ativos. O local onde mora era antes uma 

vila residencial para funcionários do Hospital São Sebastião.  

 

 

 

(Ricardo): O que o Caju representa pra você? 

(Guilherme): O Caju pra mim, é... primeiro, é o meu lar, segundo é o local onde me distraio, 

confraternizo com meus amigos, onde eu estudo, onde eu faço esportes... a maioria das coisas que 

eu faço é aqui.  

- Então, o Caju (...) é um bairro muito importante pra mim. Não porque eu simplesmente moro aqui, 

mas porque o Caju é um bairro privilegiado, diria assim. Mais pela posição que estamos localizados 

dentro do estado do Rio de Janeiro. 

- Se eu quiser ir pra qualquer ligar do Rio de Janeiro, eu pego, sei lá, qualquer ônibus e vou estar o 

mais perto possível, tipo... explicando... resumidamente, o Caju tá localizado numa posição muito 

boa dentro do Rio de Janeiro, entende? É por isso que eu gosto do Caju. 

- O que eu espero do Caju. Primeira coisa, é que eu esperava que o Caju fosse mais bem utilizado, 

bem organizado, em questão de lixo, (...) pq aqui todo mundo dentro do Caju concorda que o lixo é 

um dos maiores defeitos. 

- Esperava que os caminhões tinham que só passar, tipo, carga, e não ficar parado em qualquer 

lugar, em todos os cantos do bairro, além disso eles trazem muita poluição pro bairro. 

 

Apesar das diferentes opiniões, seja de jovens moradores, seja das gerações mais velhas, a 

verdade é que houve uma degradação sem precedentes no bairro nos últimos cinquenta anos. Dois 

agentes degradadores são explícitos: a forte industrialização e a falência da colônia de pesca. É 

unânime a opinião do morador cajuense quanto a esses fatos. Um artigo da UFRJ sobre economia, 

de 2005, chamado “Pobreza Energética – Complexo do Caju”, patrocinado pelo Banco Mundial e 
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pelo Conselho Mundial de Energia, que julguei ser de ponta, a começar pelos nomes que o 

encabeçam, como o professor Adilson de Oliveira e Lena Lavinas, ambos do Instituto de Economia 

da UFRJ, além da professora Hildete Pereira, da Faculdade de Economia da UFF, cujos dados 

apresentados foram divulgados a partir de um estudo sobre a pobreza energética nas favelas do Rio 

de Janeiro, com enfoque nas favelas do bairro do Caju, onde foram entrevistados três grupos 

distintos de moradores: lideranças, jovens e empreendedores. Todos, sem exceção, olharam em 

direção a um horizonte de eventos de curto prazo e não conseguiram ver suas crianças e seus jovens 

beneficiados por nenhum programa social, salvo os cursos da Fundação Gol de Letra (que tem um 

número limitado de vagas) e alguns projetos da Igreja Católica. 

Nas palavras de uma jovem entrevistada, ela diz: 

 

Quando a gente termina o 2º grau, como é o meu caso, a gente fica assim, e agora? Como 

no momento, eu não estou fazendo nada". (...) “Um jovem que passa o dia inteiro sem fazer 

nada com certeza vai ser atraído pelas "lanhouse" (casa de jogo de computador), pelos 

colegas que ficam fumando, seja o que for na rua. Vai ser atraído por uma coisa ruim. (in: 

Pobreza Energética – Complexo do Caju. 2005). 

  

Infelizmente, quando um jovem não conseguia vaga em uma das escolas do Caju, era difícil 

conseguir em São Cristóvão, o bairro mais próximo e, quando conseguiam, os próprios alunos da 

nova escola os expulsavam, “por serem de facção rival”, nas palavras de uma professora da Escola 

Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes, do bairro do Caju. A própria equipe que produzia os 

dados para esse artigo, sensibilizada pela reivindicação dos presidentes de associações das favelas, 

que pediam um curso de pré-vestibular para os seus jovens, pediu para que a reitoria da UFRJ 

intercedesse. Aconteceu que foram mobilizadas a Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro (Firjan) e a concessionária de energia Light para patrocinar os cursos. Desnecessário dizer 

que, enquanto durou, esse cursinho foi um sucesso. Eu mesmo, frequentei suas aulas nos anos 2007 

e 2008, até ser aprovado em duas universidades federais em 2009, a UFF e a UFRJ. Vários outros 

alunos (que insistiram, se esforçaram e passaram por maus momentos, como das vezes que não 

havia aula por causa de tiroteio entre favelas), também tiveram o mesmo destino, passaram para 

universidades públicas e hoje usufruem esse mérito como professores do ensino médio. São 

professores licenciados em Matemática, Português, Biologia, Filosofia, História, dentre outras 

disciplinas. Segundo esse artigo, que foi publicado há doze anos, os moradores, já naquela época, 

sentiam o forte impacto da exclusão social, mesmo sem ter lido as tabelas ou os gráficos estatísticos 

da publicação e, principalmente da importância da formalização do empregado no mercado de 

trabalho para a erradicação da pobreza e manutenção familiar. Segundo o estudo,  
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Esse quadro serve como elemento de convicção para a hipótese de que a enorme 

informalização do mercado de trabalho está na raiz da desigualdade da distribuição de 

renda brasileira. A presença de pelo menos um membro do domicílio no mercado formal de 

trabalho oferece renda continuada, e acesso ao crédito necessário tanto para a acumulação 

de patrimônio imobiliário quanto para a diversificação da posse de bens de consumo 

duráveis. Por outro lado, os domicílios com maior número de crianças mostram maior 

vulnerabilidade, devido ao menor número de pessoas no domicílio em condições de 

adquirir renda. Esses dados corroboram conclusões de outros estudos sobre pobreza no 

Brasil, que apontam as crianças como especialmente vulneráveis à situação de pobreza 

(Rocha, 2003 e Melo, 2004 in: Pobreza Energética – Complexo do Caju. 2005). 

 

Expus esse gráfico e essa tabela abaixo (também da mesma publicação acadêmica), só para 

ficar entendido que o nível de escolaridade é diretamente proporcional à chance de se conseguir um 

trabalho formal. No caso do bairro do Caju, basta uma simples observação, para se chegar à 

conclusão de que a propensão de um mercado de trabalho absorver os moradores de um bairro que 

têm um baixo índice de escolaridade é mínima. O que a estudante entrevistada falou, além de L., 

um dos meus entrevistados, corrobora todas as expectativas quanto ao futuro do jovem recém-

formado no ensino médio: se não houver um aproveitamento a curto prazo é provável que um futuro 

não muito promissor lhe esteja reservado. 

 

Caju – Escolaridade do Responsável pelo Domicílio - 2002 

          Fonte: FIRJAN/IETS. Elaboração Própria. 
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                Caju - Ocupação do Responsável pelo Domicílio (%) – 2002 

OCUPAÇÃO  A B C D TOTAL 

 ATIVOS      
Empregado com Carteira  44,5 43,1 39,4 22,4 37,5 

Empregado sem Carteira  9,8 11,3 12,0 19,3 13,1 

Empregador  6,2 4,3 2,2 0,5 3,0 

Conta-Própria  17,7 13,9 11,8 16,1 14,2 

Empregado Doméstico com Carteira  1,2 3,8 2,8 0,4 2,3 

Empregado Doméstico sem Carteira  0,9 2,4 3,4 2,9 2,6 

Desempregados  0,0 0,9 1,9 9,9 3,1 

Não Remunerado/Auto-Consumo  0,3 0,0 0,4 0,0 0,2 

INATIVOS 
Aposentados ou Pensionistas 18,0 16,2 17,6 14,3 16,6 

Outros 1,3 4,1 8,6 14,2 7,5 

Total de Domicílios 963 1833 2376 1433 6605 
Fonte: FIRJAN/IETS. Elaboração Própria. 
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2. REFLEXÕES SOBRE O BAIRRO DO CAJU E SEUS PROBLEMAS 
 

Da falta de escolas e hospitais, do crescimento populacional constante, à presença das 

indústrias de offshore, existe um sem fim de violações no lugar que foi considerado balneário Real 

em outros tempos. Reuniões entre empresas e moradores, chamadas REDE, acontecem 

mensalmente, mas não trazem o avanço social que os moradores querem ver. Dos 126 bairros 

classificados pelo IBGE (dados de 2013) o IDH do Caju ocupa a 111ª posição. Lugares como a Rua 

Boas-Vindas, o cartão-postal mais trágico do Caju (figura 20), confirma a posição no ranking das 

violações no Rio de Janeiro. 

 

 
Fig. 20 – Rua Boas-Vindas, favela 950.  Moradores vivem com renda abaixo da 

linha de pobreza.  

 

Em meio ao delicado quadro político e econômico que o Brasil passa, o recuo no PIB 

(Produto Interno Bruto) fez com que o setor da indústria naval mais uma vez perdesse força e, como 

consequência, teve que se desfazer do seu staff de operários em quase sua totalidade. Os serviços 

informais que rodeavam a rotina da indústria naval e a de off shore no bairro do Caju, permitia, de 

certa forma, que algumas famílias conseguissem arrecadar um mínimo de renda para manterem uma 

vida razoável. Mas, assim como a crise na classe operária-industrial iniciou em 2015, devastando os 

quadros de trabalho nos estaleiros, formando assim um exército de “novos pobres”, como bem 

colocou Lena Lavinas (2002) os “desempregados-desassistidos-estrangeiros” moradores do Caju, 

que dependiam diretamente do lucro gerado nesse microuniverso financeiro, muitos não tiveram 

alternativa senão retornarem à condição de miseráveis. 
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Durante o período de emprego off shore em alta, o bairro foi muito procurado por operários 

forasteiros que tinham intenção de morar perto do estaleiro; por causa disso, os imóveis na região se 

tornaram caros, fosse para aluguel ou para venda, mesmo nas favelas. É fato que cidades e bairros 

próximos à produção de petróleo ou de navios, como Macaé e Rio das Ostras, por exemplo, têm 

uma oferta de imóveis supervalorizados, mas depois da forte queda em ambos os setores com a 

consequente demissão em massa de trabalhadores, o recesso nessas cidades fez com que os preços 

dos imóveis despencassem. Muitos hotéis e pousadas fecharam, bares e restaurantes também 

tiveram que demitir seus funcionários para não terem o mesmo destino, assim como lojas e 

shoppings. Essas cidades que viviam diretamente do lucro do petróleo sentiram o inexorável peso 

da, digamos, autocracia financeira e não demorou muito para se sentir o efeito colateral: aumento da 

criminalidade e abandono das casas pelos proprietários. Os preços, mesmo com uma forte queda, 

ainda não seduzem compradores hoje, dada a violência que se tem noticiado de ambas as cidades e 

arredores. 

Assim, o bairro do Caju também sofreu os reveses, mas nem por isso os preços dos 

imóveis caíram. Isso explica a importância logística desse bairro em relação ao centro. Os 

moradores que vivem fora das favelas e que ostentam escrituras definitivas das suas propriedades 

especulam ainda mais a cotação dos imóveis. É claro que muitos deles estão vazios, mas a 

esperança de que os contratos de trabalho na indústria naval recomecem, os faz arriscar. Na época 

em que os estaleiros estavam em plena produção, um imóvel básico de dois quartos, banheiro, sala, 

cozinha e área de serviço, na Rua Tavares Guerra, chegava a dois mil reais, dentro da favela Quinta 

do Caju, até mil e duzentos reais, uma casa de dois quartos (eu mesmo desisti de alugar um imóvel 

nessa época). A proximidade com os bairros Vasco da Gama e Maracanã também ajuda a manter os 

preços bem aquecidos:  uma caminhada do Caju até o clube do Vasco leva 20 minutos, até o 

Maracanã, cerca de quarenta e cinco minutos. 

A população mais pobre, que não tem seus imóveis devidamente regularizados com a 

prefeitura, usa meios nada ortodoxos para terem acesso a luz e água potável: o chamado gato. As 

subestações de energia ficam sobrecarregadas, principalmente no verão, devido à grande quantidade 

de refrigeradores de ar instalados nas favelas e, por isso, é comum todo o bairro ficar sem energia 

durante horas ou até durante todo o dia. Mas, locais como a Rua Boas-Vindas, principal rua da 

favela 950 (figura 19), uma pequena favela que margeia o muro da garagem de ônibus da viação 

1001, cujas casas sequer têm banheiro ou cozinha – o que dirá refrigeradores de ar –, são o que 

existe de pior em termos de pobreza e exclusão. O item 2.5 do segundo artigo e o artigo quinto da 

Carta Mundial pelo Direito à Cidade, publicada em 12 de junho de 2006 dizem o seguinte: 
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Artigo II. Princípios e Fundamentos Estratégicos do Direito à cidade 

Item 2. Função Social da Cidade e Propriedade Urbana: 

Subitem 2.5. (...) As rendas extraordinárias (mais-valias) geradas pelo investimento público 

– atualmente capturadas por empresas imobiliárias e por particulares – devem ser 

gestionadas em favor de programas sociais que garantam o direito à moradia e a uma vida 

digna aos setores em condições precárias e em situação de risco. 

Artigo V. Compromisso Social do Setor Privado: 

As cidades devem promover que os agentes econômicos do setor privado participem em 

programas sociais e empreendimentos econômicos com a finalidade de desenvolver a 

solidariedade e a plena igualdade entre os habitantes de acordo com os princípios previstos 

nesta Carta. 

 

Se, depois de publicada esta Carta, fossem levados a cabo somente esses dois itens citados 

acima, o bairro do Caju certamente seria um modelo exemplar de habitação e desenvolvimento 

sustentável. Acredito, entretanto, que seja possível tornar esses dois itens realidades. Mesmo com as 

indústrias naval e off shore praticamente desativadas, o fluxo de capital ainda circula através de 

outras indústrias, como as de concreto, produtos químicos, uma distribuidora da Coca-Cola, pátios 

de companhias rodoviárias interestaduais, como a 1001, Cruzeiro do Sul e Rio Doce, e várias 

empresas de logística multimodal, como a Libra, Multiterminais e Triunfo. Para entendermos 

melhor a realidade socioeconômica do Caju de uma forma ainda mais objetiva, Lena Lavinas, 

professora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) pode ajudar. 

Através do seu texto para a revista Econômica, Volume IV, junho de 2002, ela diz que “a pobreza é 

entendida como falta de capacidade de autoalavancagem – para alcançar bens minimamente 

aceitáveis de qualidade de vida”, ou, reproduzindo as palavras de Simmel, pobre é “aquele que não 

tem meios de atender às necessidades impostas pela natureza, quais sejam alimentação, vestuário e 

moradia” (1998), ainda: “pobres não são aqueles que se encontram excluídos da sociedade ou à sua 

margem, mas os que, fazendo parte desse todo orgânico, são contemplados por medidas 

assistenciais” (idem). Na falta dessa assistência e sem apropriarem-se dos recursos que lhes são de 

direito, sua inadequação social manifesta-se através de comportamentos instáveis, que pode chegar 

à anomia. De fato, a única assistência que chega aos moradores de algumas favelas vem das 

empresas, que são obrigadas a doarem cestas básicas, remédios e fraldas. Num acordo tácito, essas 

empresas doam para garantir a segurança dos seus funcionários e a integridade dos seus 

estabelecimentos.  

Para os adeptos do M.A.U.S.S. (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales) 

como Alain Caillé e Phillipe Chanial, na França,  
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a atribuição de uma renda desconectada da prestação de trabalho, hoje, consiste, 

primeiramente, em reconhecer igual dignidade a todos, independentemente de sua situação 

profissional, possibilitando a cada um escapar da miséria e dos estigmas identitários, como 

também da servidão e da humilhação próprias das assistências. (in: Caderno CRH vol. 1 nº 

52, Salvador, jan/abr 2008). 

 

Segundo dona Rosângela Lima da Silva, a dona Rosa, ex-presidente da Associação dos 

Moradores do Parque Conquista, a favela do 950 é assistida por algumas famílias abastadas da zona 

sul e zona oeste. Sem dúvida, essas assistências individualizadas, não-públicas, ajudam a mitigar o 

déficit alimentar por dia, mas a questão da habitação, que sugere uma ação mais ampla e de maior 

abrangência entre atores públicos, está longe de ser resolvida. Como dona Rosa diz:  

 
Pra mim, a prioridade seria esse pessoal das [Rua] Boas-Vindas, porque ali não é lugar de 

se morar, é horrível, é deplorável você chegar ali e ver criança no meio da lama, no meio 

dos ratos. A minha prioridade seria essa, quem dera se eu tivesse o poder de tirar essas 

pessoas dali, porque é triste de ver a cena... eu tenho problema com esgoto na comunidade, 

eu tenho problema com luz na comunidade, mas isso aí, em vista dos problemas das [Rua] 

Boas-Vindas não é nada, entendeu? 

 

É indiscutível que as estratégias de combate à pobreza e, principalmente, contra a exclusão, 

são de responsabilidade, no mínimo, dos governos locais, através de ações conjuntas com as 

respectivas secretarias, através de programas diversificados, projetados para cada tipo de situação. 

Como disse, no capítulo 3 há um projeto de reurbanização do bairro do Caju que está na prancheta, 

pronto para ser posto em prática. Aliados à proposta habitacional estão: serviços de atendimento 

hospitalar, serviços de limpeza, água e energia, saneamento, transporte, educação, lazer e ecologia. 

Entretanto, não existe uma “luz no fim do túnel” para a reurbanização do bairro. Até o momento 

dessa monografia, a dívida carioca é de mais de 111 bilhões de reais. É provável que a reforma do 

Caju não seja “A” prioridade na agenda do então prefeito Marcelo Crivella, mas se fosse 

direcionado ao bairro o montante dos tributos gerados somente pela circulação de mercadorias da 

região portuária, certamente teríamos uma outra situação. Há de se debater também a questão da 

reindustrialização do Caju, quando vier a próxima onda de empregos na indústria naval, de forma 

que os impactos humano e ambiental sejam positivos, dialogando com as associações dos 

moradores, ouvindo suas propostas em conjunto com autoridades públicas e convergindo num 

conjunto de ações multilaterais para assegurar uma vida de qualidade à sociedade cajuense. 

Quando os estaleiros estavam operando em sua capacidade máxima, ondas de operários 

saíam dos estaleiros às sextas-feiras, depois do expediente, numa busca frenética por cerveja e jogos 

e quem atendia à demanda de consumo desses milhares de operários, eram as famílias pobres do 
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bairro. Barracas de salgados e de bebidas, ambulantes com todo tipo de quinquilharia, prostitutas, 

traficantes, enfim, todo um submundo do comércio informal sobrevivia direta ou indiretamente em 

torno da economia gerada pelos operários dos estaleiros navais. Também não era difícil ver homens 

vestidos com roupas nada convencionais aos padrões brasileiros (me refiro às tripulações de países 

do leste asiático e do oriente médio) sentarem-se na praça do Banco do Brasil, o principal ponto de 

encontro dos moradores do Caju, e passarem horas nos bares, antes de aventurarem-se nas noites 

cariocas do centro e da zona sul.  

A participação financeira e tributária desse bairro portuário para o Rio de Janeiro gerava 

um volume de dinheiro que, se comparados a bairros historicamente elitizados da zona sul, revela-

se muitas vezes superior. Uma matéria do canal G14 dá um pequeno exemplo quando fala sobre a 

construção de um dos nove navios gaseiros da Petrobrás, o P-74 (figura 21) no estaleiro naval Rio 

Nave, o antigo Caneco, o custo chegou a 115 milhões de Reais. A Transpetro, dona desses navios, 

só não foi adiante na construção dos outros oito, por causa dos inúmeros casos de corrupção que 

atingiram em cheio os serviços diretos e indiretos com a Petrobrás, somados ainda à questão da 

desvalorização do preço do barril de petróleo no mercado internacional. 

 
Fig. 21 – Construção do navio gaseiro P-74. 

 

 

Comparando a riqueza que o bairro produz com o IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano), descobre-se que a violação é, no mínimo, desumana. Vejamos o seguinte comentário de 

Aércio Oliveira, no livro “Direito à cidade para um mundo justo e seguro: o caso dos BRICS”: 

 

Do mesmo modo que o sistema gera assimetrias de riqueza e renda (Piketty, 2014) entre 

pessoas, ele também produz disfuncionalidades e passivos ambientais distribuídos 

desigualmente no espaço urbano. Um fenômeno que gera impacto à vida de milhares de 

pessoas, normalmente com escasso poder político e baixo poder econômico, inseridas em 

um ambiente inclemente com graves injustiças ambientais (Acselrad, 2009). Os passivos 



33 
 

ambientais, assim como a riqueza e a renda, são distribuídos desigualmente no espaço. 

Tudo que preserve parte da cidade de um ambiente insalubre ou periculoso e não signifique 

empecilho para o seu bom funcionamento é destinado ou alocado em bairros e regiões da 

metrópole onde se concentra o maior número de famílias pobres. (Oliveira, 2015. p. 44). 

 

Entrevistei o filósofo e sociólogo Aércio de Oliveira (foto abaixo), 55 anos, um dos 

coordenadores da ONG (Organização Não-Governamental) FASE (Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional) e que participou da resistência dos moradores do Morro da 

Providência contra as remoções. Se destacou como um dos articuladores dos moradores da região 

portuária entre a prefeitura e a defensoria pública. Conseguiu, através de intensas mobilizações e 

resistências, que as moradias fossem preservadas. Há dois anos, fez um estudo sobre o bairro do 

Caju para o livro “Direito à cidade para um mundo justo e seguro: o caso dos BRICS”. Já participou 

de fóruns internacionais sobre ecologia, urbanismo e meio ambiente. 

 

 

 

(Ricardo): Como você vê o Caju hoje? 

(Aércio): Acho importante pontuar uma certa singularidade que o bairro do Caju tem dentro da 

região metropolitana, por conta da sua história (...) desde o período em que ele [o bairro] foi um 

balneário real (...)  

- O Caju já era um bairro que carregava uma importância para a vida saudável da corte. 

- Teve importância por estar próximo ao centro, né, da metrópole do Rio de Janeiro e do porto, 

aonde sempre se escoou muita mercadoria pra atravessar o Atlântico pra Europa, ou pra seguir pela 

costa brasileira. 

- E é muito duro você ver como a transformação urbana, ela... ela é capaz de apagar toda essa 

importância e toda essa história e, quando acontece, quando ocorre oportunidade de revitalizar o 

Caju, especialmente pra melhorar a qualidade dos moradores que estão no bairro... pra recuperar 

essa importância histórica do bairro, isso não acontece 

- O projeto “Porto Maravilha” (...) ele não integra o Caju, que podia ter políticas de infraestrutura 

urbana, um PAC de reurbanização, no entanto isso não acontece. Ao contrário, eu tenho uma 

avaliação hoje que o Caju (...) ficou muito evidente nos investimentos que foram feitos do governo 

do estado, dos investimentos privados, investimentos do governo federal, que o Caju é um bairro 
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visto pro avanço de uma base logística, pra receber e exportar mercadorias, pra colocar containers. 

É a área onde ampliaria o porto, onde o porto deve ser ampliado, onde inclusive criaram uma 

estrada pavimentada [Rua Carlos Seixas, paralela à Avenida Brasil] pra facilitar o fluxo dessas 

cargas. 

- O Caju, ele... como tem se estabelecido essas políticas estatais, inclusive ações privadas, não é na 

lógica desses agentes econômicos [privados] e estatais, não é pra morador, não é pra se viver, é pra 

colocar containers, ou seja, colocar temporariamente pra exportar, ou temporariamente pra que os 

produtos ou a matéria se insira na dinâmica ecônomica nacional ou do estado do Rio de Janeiro. 

- E não é à toa que... hoje eu analiso, não tenho como provar isso, digamos, documentalmente, mas 

a impressão que fica é de que esse investimento do "Porto Maravilha" não entrou [no Caju] porque 

nem a gentrificação chegou no Caju. Por que a gentrificação não chegou ao Caju? Porque aquela 

terra, aquele solo não é pro uso urbano, residencial (...) é justamente uma base logística pra 

recepção da mercadoria, tá dentro dessa... de todo esse circuito da chamada globalização, aonde se 

valoriza mais as coisas do que as pessoas. 

- E aí tudo o que é negativo sobra pra quem vive no bairro. Então você tem todos os problemas 

ambientais que são agudos no Caju, a injustiça ambiental violenta, o pouco que tem de residências 

[áreas não favelizadas] em uma disputa por conta de algumas pessoas que vão morar por conta da 

indústria off shore. 

(R): O que pode ser feito pra mudar o quadro de degradação do Caju? 

(A): A primeira coisa [a ser feita] era envolver a população com o poder público, com 

responsabilidade, e executar políticas públicas, melhorar a qualidade de vida dos moradores do 

Caju, colocando, enfim, equipamentos culturais, com melhor qualidade, estimulando a produção 

cultural, fazendo uma transformação urbana que assegure não só o mobiliário urbano, como praças, 

pra facilitar a circulação das pessoas, mas também uma política radical de moradia, né. Muito 

provavelmente as pessoas... uma parte vive em condições muito precárias, como naquela ocupação 

que existe no antigo hospital [São Sebastião]... tinha que ter uma boa política de reurbanização ali. 

Agora, isso em linhas gerais, porque é difícil falar não sendo morador. O fundamental seria 

consultar os moradores e aí melhorar, inclusive as condições ambientais que são muito nocivas pra 

população (...) regulamentar a via pública, onde os caminhões estão sempre passando. 

- O fundamental, isso exigiria uma grande mobilização, uma grande participação da população. Eu 

não sei se isso pode vir a acontecer com esses governos (...) isso não tá colocado no horizonte 

temporal curto. Acho que é isso. 
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 “Somente de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), o 

Caju produz cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Se o bairro do Caju fosse um 

município, seria como um Campos dos Goytacazes”, completa a reportagem. 

Sobre o uso econômico do bairro do Caju, pode ser feita uma boa relação com David Harvey 

em sua obra “A Produção Capitalista do Espaço” (2005), em que ele atenta para o fato de que a 

participação do investimento privado num espaço público pode ser feita de várias maneiras, sendo 

uma delas a ocupação de espaços abandonados para implantação de empresas, indústrias, fábricas, 

etc., como uma forma de atender à falta de empregos para moradores da área explorada, como numa 

das cidades pesquisadas por Harvey na década de 1970, o Texas, nos EUA. A cidade floresceu 

justamente porque a matéria-prima, o petróleo, existia em abundância, ou, como na Grã-Bretanha, 

na década de 80, onde treze cidades industriais agonizantes se uniram para passarem a fazer parte 

do circuito turístico inglês.  

Veja como o jornal The Guardian registra esse acontecimento: 

Além de gerarem renda e criarem empregos em áreas de desempregos aparentemente 

terminal, o turismo também tem um efeito secundário significativo relativo ao maior 

realce do ambiente. As cirurgias plásticas e as instalações idealizadas para atrair maior 

número de turistas também melhoraram a qualidade de vida daqueles que vivem no 

local, inclusive atraindo novas indústrias. Embora os ativos específicos da cada cidade 

sejam variados, cada uma delas é capaz de oferecer diversos lembretes estruturais 

concernentes ao que as tornam notáveis. Em outras palavras, essas cidades partilham um 

elemento de venda denominado herança industrial e/ou marítima. (in: HARVEY, 2005) 

 

No caso do Caju, a indústria naval chegou oferecendo milhares de empregos nas áreas de 

caldeiraria, pintura, carpintaria, funilaria, mecânica, operação de guindaste, empilhadeira, 

engenharia naval, elétrica, civil, dentre outras, mas sequer abriu cursos de capacitação para os 

moradores locais. Um duro golpe como esse, fez naufragar sonhos de muitos jovens moradores, 

pois não conseguiam mais serem incluídos no agonizante mercado da pesca. Apostar na indústria 

turística foi a proposta do projeto “Porto Maravilha”, assim como foi nas cidades industriais 

inglesas na década de 1980, mas, atualmente, percebe-se que toda a região “revitalizada” ainda não 

conseguiu captar os recursos privados investidos. Redes hoteleiras, prédios comerciais e 

restaurantes voltados para a classes turística e empresarial estão praticamente vazios. A proposta do 

investimento na região portuária ainda não obteve o retorno desejado porque, de fato, o objetivo que 

se quis ali não foi o mesmo do Parque Madureira ou da Cidade das Crianças, em Santa Cruz – cujas 

obras feitas com dinheiro público, foram voltadas para as populações locais e de todo o município. 

Como Harvey descreve, a gentrificação quando engendra a “colonização” do espaço subvalorizado, 

quer alcançar os níveis mais altos de consumo e, para isso, destrói-se as camadas mais pobres – que 
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não produzem receita! – e oferece a famosa fórmula romana, pão e circo somente para bolsos mais 

generosos. 

Dada a sua localização, o tempo que se leva do bairro do Caju ao centro, dependendo do 

meio de transporte utilizado e da hora, não passa de vinte minutos. Portanto, se essa área se torna 

altamente estratégica para seus antigos moradores, justamente porque localiza-se entre o terminal 

rodoviário Novo-Rio e o centro financeiro da capital. A especulação imobiliária em conjunto com 

as grandes empreiteiras, atualmente sob a luz da operação Lava-Jato – é bom lembrar –, tratou de se 

instalar pelos bastidores dos dois grandes eventos internacionais, a Copa do Mundo de 2014 e as 

Olimpíadas de 2016, promovendo um forte lobby nas secretarias do estado e do município, na 

Câmara dos Vereadores e na Assembleia Legislativa. Esse cenário levou os movimentos sociais a 

questionar, à época, esses grandes eventos: “Copa pra quem?” e “Olimpíadas pra quem?” destaca-se 

o alto custo do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) para a sociedade carioca. O custo desse projeto 

de parceria público-privada no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais5 deixou claro que não 

beneficiou nem o trânsito nas ruas do centro, nem atendeu a demanda da mobilidade das populações 

que se deslocam da periferia para o centro. Vejamos o que o vereador Jefferson Moura (Rede) diz: 

 

Essa ameaça de suspensão do serviço de manutenção do VLT causa muita preocupação. 

O contrato mal começou - vai até 2038 - e já registramos esse grave problema. Fica a 

dúvida de como será nos próximos anos. É uma situação difícil. De duas uma: ou o 

consórcio formado pelas empresas Actua-CCR, Invepar, OTP-Odebrecht Transporte fez 

um preço somente para ganhar a concorrência; ou quer aditivar o contrato, aumentando 

seus valores, já altos, por sinal. A passagem é cara, e, se não conseguem administrar o 

serviço, é melhor que volte para a mão da prefeitura. Com certeza essa obra é mais uma 

a ser investigada pela CPI das Olimpíadas. 

 

Pelo senso da ONG Afroreggae do Caju, as nove comunidades, com cerca de vinte mil 

moradores, ocupam somente trinta e cinco por cento do espaço total do bairro, mas detém 90% da 

população cajuense, estimada em trinta mil habitantes. No complexo do Parque Alegria, onde foi 

instalado o quartel-general da UPP, existe uma grande concentração de nordestinos e nortistas que 

chegaram entre as décadas de 1950 e 1970 à procura de trabalho, já que Rio de Janeiro e São Paulo 

necessitavam de mão-de-obra barata para dar conta da crescente demanda na construção civil em 

obras públicas e privadas.  Categorizados como subempregos, o pedreiro, o faxineiro, o porteiro de 

condomínio, o ajudante de bar, o vendedor ambulante, o coveiro, enfim, todas as ocupações mal 

remuneradas eram preenchidas por essa população que, comparado ao que ganhavam em sua terra, 

era bem superior. 

  

 



37 
 

Um novo perfil começava a surgir nas favelas cariocas e as relações sociais entre os 

imigrantes das regiões norte e nordeste, os negros já estabelecidos no Rio de Janeiro desde o Brasil 

Império e os descendentes de europeus – menos pobres – começaram a se definir em áreas de 

segregação socioeconômica. É interessante perceber o fato de que um morador da região mais 

central do caju (figura 17, trapézio azul) se sinta superior a um morador da periferia. A inversão do 

ponto vista confirma essa hierarquia: moradores da periferia realmente acham que a região central, 

vista como o “point do Caju” realmente oferece mais dignidade aos moradores. Uma relação que 

vale a pena ser feita aqui, diz respeito ao trabalho etnográfico de Marcelo Iury de Oliveira, “Das 

Margens ao Centro Histórico” (2014), onde mostra a constante tensão entre moradores da zona 

periférica e o centro histórico da Cidade de Goiás. A área tombada pela UNESCO – não só o 

patrimônio material, como a casa da doceira e poetisa Cora Coralina, as fachadas dos casarões do 

centro histórico, o Museu de Arte Sacra, por exemplo, mas também o imaterial, como a Procissão 

do Fogaréu –, têm mais privilégios na conservação e manutenção do que o Mercado Municipal, 

situado à margem do território patrimonializado, mas um local de convergência de várias 

manifestações culturais, e que sofre com as degradações causadas pela negligência da administração 

pública. O que dizer então do bairro do Caju, com um casarão que pertenceu à família real nos 

meados do século XIX? Tombada pelo IPHAN e inscrita no Livro de Belas Artes, a Casa de Banhos 

de Dom João VI foi o 38º patrimônio registrado no Rio de Janeiro em 1938 e hoje está abandonada 

(Figura 22). 

A Empresa de Lixo Urbano, a Comlurb, desde 1996 assumiu o compromisso de preservar 

o solar, mas há mais de 11 anos de portas fechadas e sem previsão de ser reaberta, não só os 

moradores do bairro, como toda a cidade, ficam impedidos de conhecer a sua história e, com isso, a 

própria identidade da sociedade carioca se perde por causa do abandono sistemático promovido em 

cada governo. 

Por outro lado, a Prefeitura fez intervenções a poucas centenas de metros dali, com a 

criação do “Porto Maravilha”, reabilitando os grandes armazéns, velhos galpões, ruas, praças 

totalmente degradadas pelo tempo, para não dizer das moradias que remontam o século XVIII e dos 

bairros que foram se formando na periferia da zona portuária, enfim, toda a área que foi 

“revitalizada” com o propósito de atrair capital é o que David Harvey chamou de comoditização. O 

pano de fundo já não são mais as fachadas das casas em tijolos crus das áreas empobrecidas, ou as 

modestas relações sociais como mantenedoras da história cultural e social dos bairros. Grandes 

prédios empresariais envidraçados, avenidas gourmet, transporte leve sobre trilhos, o VLT, vários 

museus, redes de hotelaria de padrão internacional dominam a paisagem, mas tudo isso para atender 

ao público de fora.  
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Fig. 22 – Abandono. Visão da Casa de Banhos por detrás dos muros. 

 

 

A relação entre estabelecidos e outsiders da região portuária, é o simétrico oposto daquela 

verificada por Elias e Scotson, quando fizeram um estudo sobre uma cidade operária inglesa 

decadente. O nome fictício, Winston Parva, não comprometeu a identidade da vila nem a 

privacidade dos seus habitantes, mas certamente esse estudo serviu de modelo para outros trabalhos 

etnográficos urbanos. As questões da rejeição dos forasteiros pelos stablishments eram, antes de 

tudo, tempo e localidade. Tempo, porque foram os primeiros que chegaram ao bairro, localidade, 

porque era a parte mais valorizada. Esses dois elementos “legitimadores” eram rigorosamente a 

argamassa do muro quase intransponível para os outsiders (2000). 

No caso do Porto Maravilha, os outsiders são donos de empresas, representantes de 

multinacionais lotados em caríssimos escritórios ou salas comerciais, turistas que chegam aos 

milhares em navios de cruzeiro, ou turistas de fim de semana que querem conhecer as espetaculares 

novidades na região revitalizada como Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, AquaRio, o 

maior aquário da América Latina, os galpões das escolas de samba, na Cidade do Samba, e agora 

mais recentemente os marcos da chamada Rota dos Escravos que inclui o Cais do Valongo, o 

cemitério dos Pretos Novos, a Pedra do Sal, etc. Os moradores locais, na condição de stablishments 

são justamente os segregados. A tradição, a história, as relações de poder forjadas por anos de 

convivência, as complexas malhas de parentesco que se entrecruzaram infinitas vezes para formar a 

identidade local, tudo isso se dissolve diante da especulação imobiliária e da perversa gentrificação.  

Segundo Pierre George (1983), “o bairro é a unidade de base da vida urbana. O morador refere-se 

ao seu bairro, quando quer situar-se na cidade e tem a impressão de ultrapassar um limite quando 

vai a outro bairro. O bairro tem um nome que lhe confere uma personalidade dentro da cidade”. (in: 

Baptista. 2007)  
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É claro que foram feitas algumas melhorias, como o teleférico do Morro da Providência6 

(mas que não funciona desde janeiro desse ano), ou de um galpão velho que foi “revitalizado” por 

iniciativa privada para atender a população do porto. 

 O Galpão Gamboa oferece cursos de teatro para todas as idades, além de fotografia, dança, 

yoga, muai-thay e outros eventuais cursos que possam trazer benefícios para os moradores. Na 

época das remoções não fosse a ajuda da defensoria pública, da cooperação das associações de 

moradores vizinhas, de ONGs e de alguns políticos que, provavelmente, viam ali oportunidades de 

fazer seu curral eleitoral, boa parte do Morro da Providência, senão toda ela, teria sido remanejada 

para Fazenda Botafogo, na Baixada Fluminense, onde estava sendo construído um condomínio do 

projeto Morar Carioca, um complexo habitacional popular financiado pela Caixa Econômica 

Federal. 

No caso do Caju nunca houve tal intervenção, exatamente porque o bairro já estava fadado 

a ser o espaço para “usos sujos” como diz Eliane Baptista Alves em sua dissertação de mestrado em 

Geografia pela UERJ: 

 

Conforme apontado, hoje, o bairro do Caju tem sido caracterizado pela expressão 

“complexo”, que vem indicar a ideia de uma grande zona de pobreza e de usos sujos. Sob a 

denominação de Complexo do Caju estão incluídas oito favelas, zonas de habitação de 

classe média baixa, empreendimentos industriais de suporte a atividade naval, terminais 

portuários, três unidades militares e cinco grandes cemitérios (2007). 

 

O que foi exposto em 2007 por Baptista Alves, está em conformidade com os dados 

pertinentes ao bairro do Caju, salvo algumas pequenas correções, a saber: hoje são nove favelas que 

compõem o complexo do Caju, uma a mais do que as oito à época do seu trabalho: Quinta do Caju, 

Parque Nossa Senhora da Penha (Manilha), Vila dos Sonhos, Terra Abençoada – essas duas últimas 

ocupam a área do extinto Hospital São Sebastião –, Clemente Ferreira, Parque São Sebastião, 

Parque Boa Esperança, Parque Conquista e Parque Alegria. Como existem conurbações entre uma 

favela e outra, às vezes acrescentam outros nomes, como Vila Mexicano e a 950 que faz fronteira 

na parte sul com o lixão; os cemitérios que não são cinco, mas quatro: Venerável Ordem Terceira 

do Monte do Carmo, Cemitério de São Francisco da Penitência, Cemitério dos Israelitas, o menor, e 

o Cemitério São Francisco Xavier, o maior deles. 

Temos no Caju dois exemplos que corroboram os comentários de Baptista Alves: o 

primeiro é a Comlurb: embora esteja localizada dentro do bairro e fazer a coleta do lixo 

diariamente, as ruas são sujas (certa vez um gari me disse que a culpa está nas carretas espalhadas 

pelas ruas, que não permite uma limpeza mais profunda). O segundo exemplo é a Usina de Asfalto. 

Inaugurada em agosto de 2013, um ano e meio depois da chegada da UPP no Parque Alegria, ela foi 
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a responsável por fornecer grande parte do material de pavimentação para o projeto “Porto 

Maravilha”. Por outro lado, para o bairro do Caju, a “revitalização” do bairro que o então Secretário 

de Conservação Marcus Belchior prometeu, significou somente a reparação de alguns metros de 

asfalto que estavam em péssimas condições de conservação7.  

Concernente às relações sociais, é indispensável inserir aqui um argumento de Lena 

Lavinas sobre exclusão social. Para ela:  

 

A exclusão aparece menos como um estado de carência do que como um percurso, uma 

trajetória ao logo da qual à insuficiência de renda e à falta de recursos diversos somam-

se desvantagens acumuladas de forma quase constante, processos de dessocialização 

ocasionados por rupturas, situações de desvalorização social advindas de perda de status 

social e da redução drástica das oportunidades, e onde as chances de ressocialização 

tendem a ser decrescentes. (2002) 

 

Muitas das ressocializações ocorrem dentro das igrejas evangélicas, que são mais ou 

menos responsáveis pela manutenção do núcleo familiar, este, por sua vez acaba se estendendo a 

outros grupos sociais como trabalho, esporte, escola, amigos, normalmente também evangélicos. 

Acontece que, até bem pouco tempo atrás, apesar das igrejas evangélicas oferecerem um modelo de 

sociabilidade bem definido, a práxis foi ficando cada vez menos austera e reguladora. O que quero 

dizer é que, apesar do esforço das igrejas manterem o discurso da salvação através dos 

compromissos dentro da liturgia, a tecnologia da informação tem mostrado que fora dela existem 

outras dimensões e infinitas propostas de salvação.  

A imensa quantidade de vídeos postados sobre a existência ou não de Jesus, sobre 

charlatanismos crassos praticados em nome do cristianismo, ou até mesmo criações de novas ordens 

religiosas, ou correntes filosóficas, cujas premissas defendem o relativismo moral, como o 

ecologismo, uma doutrina neopagã que pratica as relações sociais em sintonia com o meio 

ambiente, fazendo com que os jovens se representem à partir dessa ideia (aliás, foram esses mesmos 

jovens, entre 15 e 25 anos, que me mostraram esses vídeos). Os jovens que participam do projeto 

“Existe Vida no Caju”, promovido pelo grupo Carcará, do qual faço parte, estão se movimentando 

no sentido de trazerem mudanças significativas para o bairro do Caju. Eles nasceram em meio às 

violações, mas não querem a sua continuidade, pelo contrário: querem ser os autores das mudanças 

do seu bairro, principalmente de mudanças relacionadas ao meio ambiente. 

Em “Economia e Sociedade”, Max Weber descreve o parsismo como sendo uma vertente 

do zoroastrismo e “comporta um racionalismo (relativo) do trabalho agrícola e pecuário ordenado, 

uma vez que considera o solo lavrado como magicamente “puro” sendo a lavoura, portanto, um ato 

absolutamente grato a Deus” (2009). Se o ecologismo e o parsismo têm equivalências ideológicas, 
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só um estudo mais aprofundado poderá dizer. Apresentei esta relação somente para mostrar que não 

existem novidades transformadoras no que se refere à religiosidade e a ética. O respeito à Natureza 

é tão antigo quanto às primeiras civilizações e, se essa consciência ecológica está hoje 

arregimentando seguidores, principalmente jovens e, mais ainda, causando um proselitismo sem 

precedentes, é porque alguma coisa os está atraindo e, esse fenômeno, pode estar relacionado às 

redes sociais. 

Para além da liturgia cristã, as redes sociais abrem as portas da consciência para o holismo, 

ou ecumenismo. A vibe, categoria nativa amplamente usada pelos jovens, designando um tipo de 

vibração, exprime bem a filosofia de vida e do pensamento atual: “É preciso ter uma vibe positiva”, 

diz C., 19 anos, homossexual assumido, “assim, a gente consegue coisas que parecem impossíveis”. 

C., é o mais velho dos três filhos, é o único que não frequenta os cultos da Assembleia de Deus. 

O abandono não se restringe somente às carretas, ou às ruas que são transformadas em 

estacionamentos/cemitérios. Os moradores estão à própria sorte quando precisam de mais ônibus, 

ruas limpas, mais escolas, uma UPA, mais árvores, distribuição de energia mais estável, áreas de 

lazer, etc.  

Evangélico até os 17 anos, seguiu um caminho diferente do de sua família quando assumiu 

sua homossexualidade. Desde então tem seguido outras correntes filosóficas neopagãs, outros 

caminhos com os quais ele se identifica e, principalmente, sem o acorrentar, nem o obrigar a ser o 

que ele não é. C. participa das oficinas de comunicação promovidas pelo grupo Carcará com 

assiduidade, mostra interesse em fazer algo em prol do seu bairro. Vejamos o que ele diz: 

 

- Bem, eu sou o filho mais velho de três irmãos, minha família toda é evangélica e eu escolhi o 

evangelismo como minha religião. Eu fiquei no evangelismo 1 ano e 6 meses, mas eu vi que não era 

pra mim, porque eu tinha outros tipos de ideias, não à partir da Bíblia, e sim ideias revolucionárias, 

que poderiam mudar o mundo, o que aprendo e observo nas redes sociais. Eu me interesso em 

outras correntes filosóficas, como ecologismo, ecossocialismo... no bem da sociedade em geral. 

- Aqui [o Caju] virou um cemitério de fábricas [terrenos e construções para atividades portuárias 

obsoletos (figura 23)] e caminhões. Não tem mais nada pra se fazer aqui no Caju. 

- Pra mim, tiraria a fábrica, faria pontos culturais, plantar mais árvores, porque no Caju só tem 

poeira também. 

- Podia fazer um monte de construções, pra fazer espaços culturais. 

- Sobre a Casa de Banhos, eu faria uma boate, só que é o meu ponto de vista, mas tem que ser 

preservada, então eu pegaria um pouco de cada coisa histórica, que existiu no Caju e faria um 

minimuseu. 
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- Também poderia pegar o pessoal do hospital [São Sebastião], quebrar uma fábrica dessas que tá 

abandonada e fazer casas pro povo morar (...) seria uma boa ideia, quebrar uma fábrica e fazer 

moradias pro pessoal morar. 

- Podia fazer bastante usina de energia eólia (...) e construir mais florestas com bastante árvores, 

porque aqui tem muita poeira e o ar daqui é muito poluído. 

 

 
Fig. 23 – Panorâmica. À esquerda, um imenso terreno litorâneo obsoleto, à direita a rua Carlos Seidl. Ao longo desta 

rua existem inúmeros terrenos nessa mesma condição. 

 

 Conscientemente ou não, o seu papel ecossocial [uma nova sociedade fundada na 

racionalidade ecológica, no controle democrático, na igualdade social e na supremacia do valor de 

uso sobre o valor de troca” (O’CONNOR, 1998, in: LÖWY, 2007)] na relação com o bairro e com 

as futuras gerações lhe parece mais importante. Ter em mente que a lógica capitalista pode fazer 

entrar em colapso a ecologia em todo planeta propõe-lhe ações imediatas. Numa conversa 

intertextos cito também Henry Lefebvre, em “O Direito à Cidade”: 

 

(...) lê-se a cidade porque ela se escreve, porque ela foi uma escrita. Entretanto, não 

basta examinar esse texto sem recorrer ao contexto. (...) por ocasião de cada período 

crítico, quando estaciona o crescimento espontâneo da cidade e quando se detém o 

desenvolvimento urbano orientado e marcado pelas relações sociais até então 

dominantes, é então que aparece uma reflexão urbanística. Sintoma de mutação mais 

que um sintoma de racionalidade (...) essa meditação mistura a filosofia da cidade com a 

procura de uma terapêutica, com os projetos de ação sobre o espaço urbano. (...) Através 

dessa ideologia, abrem o seu caminho, a duras penas, os conceitos e a teoria.  

(2001). 

 

É possível que dessa conscientização, apreendida por intermídias e alhures, é que se 

construirão as ideias, percepções e afirmações acerca do mundo que vivem, do mundo que querem 

transformar. A Internet ainda está longe de ser a quintessência da segurança da informação, talvez 

nunca seja, mas, é justamente da polifonia que se tira as mais bem formuladas hipóteses. 
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 Mas, se quisermos expor a realidade socioeconômica do Caju de uma forma ainda mais 

objetiva, Lena Lavinas, professora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 

(IPPUR) pode ajudar. Através do seu texto para a revista Econômica, volume 4, junho de 2002, ela 

diz que “a pobreza é entendida como falta de capacidade de autoalavancagem – para alcançar bens 

minimamente aceitáveis de qualidade de vida”.  

É curioso verificar, mesmo em meio à pobreza, que existem grupos que se julgam 

“superiores”, estes grupos têm mais influências em decisões dentro das favelas do que as 

hierarquicamente inferiores, e também têm mais poder de articulação, o que se leva a presumir que 

essa falta de alavancagem sugerida por Lavinas seja estendida a todas as situações, como certa vez 

aconteceu. Em 2014, a representante do grupo Caracará, Clarisse Werneck, estava subcoordenando 

as comunidades do Caju para um projeto da revista Cartografia Social Urbana (veja o endereço 

eletrônico desta revista na sessão de “consultas complementares sobre o Bairro do Caju”), da ONG 

FASE, onde as favelas do Caju e de Manguinhos estavam sendo “mapeadas” através de denúncias 

feitas pelas mulheres (figura 24). Os encontros aconteciam todos os sábados pela manhã, durante 

seis meses, na Fiocruz. Ao final do projeto, das quase 30 mulheres, somente três eram do Caju, 

nenhuma das mulheres era da Rua Boas-Vindas, o local mais degradado do bairro. 

 

 
Fig. 24 – Mapeamento da Vila dos Sonhos, também um dos locais mais degradados do Caju. 
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3. O GRUPO CARCARÁ E SEU TRABALHO NO BAIRRO DO CAJU 
 

Para realizar um plano de reurbanização do bairro são necessários encontros constantes 

entre líderes de associações das favelas e autoridades públicas e privadas, a fim de expor cada ponto 

de reivindicação, enumerar e justificar as necessidades em forma de relatórios e projetos sociais 

onde exista certa frequência, ou continuidade nas violações das quais se quer combater. É nesse 

ponto que a as dificuldades começam; quem está com fome quer ação urgente, na verdade, as 

pessoas estão fartas de políticos que só aparecem em época de eleição, “que só prometem e não 

fazem”, nas palavras dos moradores. As pessoas estão desacreditadas, ou, como bem coloca Lena 

Lavinas, “perderam a capacidade de autoalavancagem”. É por isso que dramas como o que o menor 

traficante Robson vive a cada dia, no seu imediatismo, na sua urgência somam uma grande parcela 

nas estatísticas da violência. Sua esposa, também menor de idade, está grávida, ela veio de outra 

favela, fora do Caju, onde o tráfico pertence à outra facção e, só não foi expulsa, ou pior, morta, 

porque é mulher dele.  

Foi através da articulação com os moradores das comunidades que o grupo Carcará 

(Comunidades Articuladas do Caju para Reforma e Ação), do qual faço parte, foi conseguindo 

perceber que antes da cultura, da consciência política e da educação ecológica vem uma questão 

muito mais imprescindível: a sobrevivência. Tivemos, então, a ideia de realizar o I Fórum Social do 

Caju em novembro de 2012 (figura 25), na quadra de esportes da Manilha.. Houve dificuldades para 

organizar o evento, devido à falta de recursos, engajamento dos voluntários e preparação do espaço, 

mas, no final, conseguimos. O Fórum estava programado para começar pela manhã, com exposição 

de fotos, filmes e debates e seguiria pela tarde, com falas de moradores e apresentação do rapper 

Julião. Para incentivar as pessoas, tivemos a ideia de colocar nos panfletos que haveria café da 

manhã e almoço. O evento foi um sucesso, até a hora do almoço, claro. 

 
Fig. 25 – I Fórum Social do Caju, promovido pelo grupo Carcará. 
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Tínhamos na pauta o principal tema, a revitalização da Casa de Banhos, mas sequer 

chegamos a discuti-lo devido a uma infinita lista de reivindicações que moradores e líderes de 

comunidades nos apresentavam: falta de água, falta de luz, ameaças de remoção, abuso de 

autoridade por parte da UPP, pescadores querendo revitalizar a extinta colônia de pesca da Quinta 

do Caju, Z-12, falta de vagas nas escolas, falta de creches, demora no atendimento do único posto 

de saúde do bairro, carretas e lixo espalhados pelas ruas, enfim, reivindicações pertinentes devido à 

total falta de infraestrutura. Só para se ter uma ideia, o Posto de Saúde Familiar Antônio Dias 

Lopes, tem serviço odontológico. São quatro profissionais que atendem num pequeno consultório. 

Na lista de cada dentista há mais de mil pacientes, caso exista alguma emergência, o paciente tem 

direito de “furar a fila”. A espera de uma obturação, por exemplo, pode chegar a seis meses. 

A resposta estava ali. Percebemos que os moradores queriam ser ouvidos, queriam ser 

respeitados, por isso decidimos dar voz às comunidades antes de tudo. A decisão do grupo, agora 

renovado, estava formada, teríamos que criar um jornal. Com o apoio da FASE, conseguimos 

imprimir o primeiro milheiro do jornal "O Caju" (a versão eletrônica está na bibliografia) um 

tabloide de oito páginas em cores, mostrando as violações que mais degradavam o bairro e seus 

moradores. Mas queríamos mais. O jornalzinho também foi um sucesso! Queríamos a Casa de 

Banhos de Dom João VI de volta aos moradores do Caju e ao circuito de Turismo Cultural do Rio 

de Janeiro, depois das prioridades cumpridas. Hoje, continuamos insistindo em trazer esse espaço 

de volta, mas sabemos que não é tão simples assim, a resistência da Comlurb (Companhia de Lixo 

Urbano) é enorme e está sob os interesses e da lógica do empresariamento urbano, como Aércio de 

Oliveira colocou em seu artigo para o livro do BRICS. As favelas Vila dos Sonhos e Terra 

Abençoada, que cresceram dentro do território onde existia o antigo Hospital Estadual de 

Infectologia São Sebastião, estão há mais de dez anos esperando a promessa do governo do estado 

para a construção de unidades residenciais para abrigar as 300 famílias que convivem diariamente 

com toda espécie de doença derivada da extrema sujeira e do lixo hospitalar enterrado a poucos 

centímetros do chão por onde todos passam. 

É lógico que se o grupo Carcará fosse tentar levar aos moradores desses locais 

superdegradados a proposta de fazer da Casa de Banhos um espaço cultural e de lazer para eles e 

seus filhos, esta, muito provavelmente seria bem-vinda, mas seria muito mais interessante levantar 

primeiramente a bandeira da moradia própria. Por isso, temos discutido com líderes de 

comunidades a possibilidade de nos fornecerem espaço para ministrarmos oficinas de comunicação 

sem ajuda de nenhuma instituição pública ou privada.  
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Uma das linhas de ação está apontada para a Casa de Banhos, mas teremos que tomar 

rumos fora da rota para chegarmos a objetivos mais prioritários. Isso quer dizer que projetos 

direcionados à capacitação para jovens, adultos e idosos para o trabalho cooperativo e para os 

mercados formal e informal serão os primeiros passos a serem cumpridos. 

Em parceria com o site Viva Favela, da ONG Viva Rio, o Grupo Carcará publicou 

matérias jornalísticas sobre o bairro. Destaque para “Auge e Decadência da Pesca no Caju8” (que foi 

traduzida para o inglês no site Rio OnWatch9 e “Dia Rosa pela saúde da Mulher10” 

O grupo participou ainda do Toxitour (figura 26), evento realizado no dia 29 de maio de 

2014 e que contou com jovens ativistas ambientais, jornalistas da mídia alternativa e representantes 

de associações que atuam nas comunidades de Belém (PA), Recife (PE), Fortaleza (CE), Delmiro 

Braga (MG), Salvador (BA), São Paulo e Rio de Janeiro. Eles vieram ao Caju observar o estado de 

degradação ambiental em que o bairro se encontra. 

 
Fig. 26 – Grupo que participou do Toxitour. 

 

Chegou, então, a nossa primeira ação oficial, reconhecida e premiada pela Secretaria de 

Cultura do Rio de Janeiro, teve início em março de 2017: Primeira Oficina de Comunicação do 

Caju.  A proposta é a mesma apresentada nos parágrafos anteriores: mostrar aos jovens das 

comunidades carentes que seus celulares, além de poderem ser usados como instrumentos para bate-

papo ou diversão, podem ser empregados para produzir vídeos de denúncia de situações irregulares 

dos locais onde moram, sem comprometer suas integridades. Sabemos quais os limites e quais 

assuntos podemos explorar. Afinal, temos no Caju duas facções rivais, o TC (Terceiro Comando) e 

o ADA (Amigo dos Amigos), mesmo com a presença ostensiva da UPP, que chegou ao bairro em 

2012. Nos preocupamos em manter a questão da segurança com nossos alunos, porque, 

convenhamos, não se pode confiar em nenhum dos lados: nem no tráfico, ainda poderoso, nem na 

polícia, que articula com os próprios traficantes. 

 



47 
 

Quando fui proponente do projeto criado pelo Carcará "Existe Vida no Caju" em 2014 

(financiado pelo programa cultural "Favela Criativa", do IPP, Instituto Pereira Passos, junto a outros 

órgãos públicos e privados), a ideia da reabertura da Casa de Banhos ainda persistia. Mas foi tolice 

acreditar que o Instituto estava interessado no meu projeto, afinal o IPP é administrado pela 

prefeitura, que por sua vez administra a Comlurb, que é a administradora da Casa de Banhos desde 

1996. O que o IPP queria, era se livrar de problemas como um vídeo que postei na página do 

Carcará no YouTube chamado "Caju, a Terra dos Esquecidos" (figura 27 – o endereço eletrônico 

está na bibliografia). No vídeo, aparece o ex-prefeito Eduardo Paes falando algumas mentiras e 

soube mais tarde que chegou a ser visto na própria prefeitura e aplaudido por pessoas que não 

deviam simpatizar muito com ele. 

 

 
Fig. 27 – Making of do vídeo “A Terra dos Esquecidos”, 2014. 

 

Em 2016 Conseguimos ser premiados com quarenta mil reais pela Secretaria Municipal de 

Cultura, mas a receita nos tirou onze mil reais porque nos inscrevemos como pessoa física. 

Infelizmente só nos restou vinte e nove mil para produzirmos as oficinas ao longo de 2017, com 

gastos em alimentação, compra de equipamentos para produção dos cursos de fotografia (câmera, 

projetor, computador, quadro branco, aluguel de software de edição Adobe Premiére CC™ 2017), 

contratar professores para aulas de gramática e concordância para dar suporte na hora de redigir um 

texto, pagamento dos oficineiros e material didático. Se tivéssemos homologado o nosso estatuto no 

cartório a tempo, poderíamos nos inscrever como pessoa jurídica e o “leão” só “morderia” quatro 

por cento, isto é, somente mil e seiscentos reais! 

No projeto “Existe Vida no Caju” (figura 28) inscreveram-se cerca de 30 alunos entre 15 e 

20 anos. Hoje, faltando um mês para a conclusão do curso, somente a metade comparece às 

oficinas. O número pode ser pequeno, mas a resposta que estamos obtendo dos alunos é promissora, 

conseguimos enxergar em cada um, uma célula articuladora que vai levar o que apreendeu para as 

suas comunidades através da revista eletrônica que irá ao ar em agosto de 2017. 
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Fig. 28 – Foto da turma do projeto “Existe Vida no Caju”. 

 

As aulas ocorrem na Fundação Gol de Letra, instituição com a qual formamos parceria 

para ministrarmos as oficinas e que tem uma infraestrutura para além do que precisávamos, também 

fazemos trabalhos de campo, coletando fotos e vídeos (figura 29), tudo dentro de uma perspectiva 

crítica sobre meio ambiente e sociedade. De posse do material bruto, faremos a escolha do material 

a ser editado e levaremos às oficinas para serem enriquecidos com textos jornalísticos. Em suma, 

tentaremos dar todo o suporte necessário para que, ao final das oficinas, os alunos consigam tocar o 

próprio jornal eletrônico.  

 

 
Fig. 29 – Alunos do projeto tirando fotos na colônia de pesca da Quinta 

do Caju. 

 

Essa transferência de responsabilidade deve ser vista com cuidado. Apesar do nosso grupo 

garantir que a página do jornal eletrônico fique por mais 1 ano depois que acabarem as oficinas, os 

jovens deverão continuar mantendo a página. Para isso, será preciso que eles consigam parcerias 

com algumas empresas que queiram patrocinar o jornal, como já acontece com um jornal em papel 

que circula pelo bairro. 
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Eis as propostas sugeridas pelo “KJU”, a futura revista eletrônica em fase de criação: 

 

1. Elucidar moradores, comerciantes, empresários, trabalhadores, estudantes, turistas, etc., 

sobre cuidados ambientais onde moram e/ou onde trabalham através de oficinas de educação 

ambiental; 

2. Trazer de volta um dos eventos mais importantes e tradicionais do bairro: a procissão 

marítima de São Pedro. Com a falência da Colônia de Pesca esse evento simplesmente caiu 

no esquecimento. Essa é uma forma de deixar em evidência o bairro do Caju. 

3. Fazer da Casa de Banhos um centro cultural, com sala de cinema e sessões com debates 

entre os espectadores e especialistas no assunto abordado no filme, biblioteca e espaços de 

convivência onde aconteceriam constantes eventos para a integração da criança, do jovem e 

do idoso. 

4. Desfragmentação das comunidades através da revista “KJU”, onde seriam publicadas 

matérias em texto, fotos e vídeos, mostrando os principais acontecimentos da semana dentro 

de cada comunidade.  

5. Estimular valores associados à sociabilidade primária e a reciprocidade entre as 

comunidades do Caju, procurando problematizar os ideiais capitalistas e individualistas do 

espaço urbano e das pessoas, reiterado pelo projeto “Porto Maravilha”. O filósofo Aércio de 

Oliveira da ONG (Organização Não-Governamental) FASE (Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educação) destaca que o bairro foi excluído do perímetro de obras 

públicas da zona portuária: “Estão trocando gente por container”, comenta numa entrevista 

em outubro de 2015 (o endereço eletrônico da íntegra dessa entrevista está na bibliografia). 

Ainda: 

 

Como uma das cidades mais ricas do país, com o segundo maior PIB, conforme os recentes 

indicadores do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Índice 

de Desenvolvimento Humano-Municipal (IDH-M) alto, com tanto investimento de recursos 

na área portuária, pode ter pessoas vivendo em condições de absoluta injustiça ambiental? 

(2015, p. 51) 

 

6. Tentar amenizar o impacto da pobreza, oferecendo oficinas e cursos de capacitação para as 

comunidades. 

7. Um projeto que merece atenção, apresentado no primeiro semestre de 2016 como trabalho 

monográfico de João Paulo Miranda, um dos fundadores do grupo Carcará, mostra abaixo 

como o bairro deixaria de ser uma região de sacrifício ambiental para se transformar num 

verdadeiro bairro modelo. O título de sua monografia se chama “Bairro do Caju: limites e 

desafios para sua reestruturação urbana”11. 
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• Uso do Solo segundo Prefeitura do Rio de Janeiro (figura 30): 

 

 
Fig. 30 – Uso do solo 12. 

 

Considerei importante mostrar os mapas acima e abaixo, para deixar aparente o lay out do 

bairro nos aspectos vegetação e tráfego, que são inversamente proporcionais, isto é, quanto mais o 

tráfego de veículos – principalmente pesados – se intensifica, mais ameaçadas ficam as poucas 

árvores que restam no bairro, além dos pedestres. 

Com a proposta de reurbanização, o bairro ganharia extensas áreas verdes, corredores 

eólicos nas áreas projetadas para moradia, otimização do fluxo viário e até a construção de uma 

ponte ligando o bairro do Caju ao Fundão, por exemplos: 
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• Diagrama de Massa Verde (figura 31) 

• Fonte: o próprio autor Ano: 2015 

 

 
Fig. 31 – Massa verde. 

 

• Diagrama de Massa Viária (figura 32) 

• Fonte: o próprio autor Ano: 2015 

 
Fig. 32 – Massa Viária. 
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• Cenário Geral de Intervenção (figura 33) 

• Fonte: o próprio autor Ano: 2015 

 

 
Fig. 33 – Cenário geral de intervenção. 

 

1. Escala de Intervenção 

Para a macro-escala de intervenção, o plano urbanístico, faz-se necessário explicitar as 

principais diretrizes, sendo elas: 

 

2. Redefinir novas conexões; 

3. Reorganização territorial a partir de uma melhor adequação e compatibilidade de usos; 

4. Buscar melhorias de acessibilidade e mobilidade; 

5. Recuperar ambientalmente as franjas que tangenciam a Baia de Guanabara e as faixas lindeiras 

das vias expressas na área de intervenção; 

6. Ampliação da oferta de infraestrutura; 

7. Buscar mecanismos para qualificação pessoal; 

8. Buscar mecanismos para qualificação relacionada à trabalho e renda; 

9. Ampliar a oferta de equipamentos urbanos e potencializar os existentes; 

10. Novas perspectivas para o desdobramento das favelas na região. 

11. Para a meso-escala, do projeto de intervenção, as principais diretrizes são: 
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12. Tratar diretrizes físicas-espaciais numa perspectiva de reestruturação dos tecidos urbanos 

consolidados ou a consolidar no bairro, para tanto faz-se necessário a revisão dos percursos e 

limites físicos nas faixas lindeiras à baia de Guanabara. 

13. Novas aberturas de vias interiores e exteriores; 

14. Novos espaços públicos e culturais, além da melhoria de existentes; 

15. Implementar arborização de vias. 

 

Esse jovem urbanista nos mostra que, apesar de ser ambicioso o seu plano, não é 

impossível. Se ele conseguir mostrar seu projeto a órgãos ou instituições competentes, poderá 

revolucionar o modo de enxergar a relação entre pobreza, meio ambiente e espaço urbano.  

 

Depois de algumas experiências frustradas, ainda não perdi a esperança de revitalizar a 

Casa de Banhos. Dessa vez, o plano de ação se fundamentaria nas seguintes ações: 

 

1. Apresentar um abaixo-assinado de pelo menos três mil assinaturas (o que corresponde a um 

décimo da população do bairro) reivindicando a reabertura da Casa de Banhos; 

2. Formar parceria com entidades protetoras de patrimônios públicos para somar forças ao levar 

os argumentos (listados na parte da justificativa) ao IPHAN; 

3. Sendo o IPHAN um órgão federal e de instância superior à prefeitura do Rio de Janeiro, é 

provável que medidas sejam tomadas acima da autonomia da própria prefeitura; 

4. Tentar chamar a atenção da mídia fazendo festas comemorativas (como as festas juninas) em 

frente à praça da Casa de Banhos para mostrar que a Comlurb priva os moradores do bairro e 

de todo Rio de Janeiro do direito de acesso a um bem patrimonializado nacionalmente. 

5. Ou organizar Manifests, manifestações com caráter de festa em frente à Casa de Banhos, como 

forma de protesto. Atrai principalmente jovens, por isso pode ser que a estratégia de 

conscientização não consiga alcançar o objetivo, a não ser que o evento seja mostrado em live 

stream (um dos aplicativos mais difundidos é o Live U), para transmissão ao vivo através de 

celulares. Essa estratégia tem dado certo nas passeatas de protestos pelo Brasil e foi muito 

usado pela "Mídia Ninja", por exemplo. 
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5. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho releva que essas não são soluções definitivas para o bairro do Caju, 

mas oferece inúmeras propostas pensadas por uma nova geração de pessoas engajadas em 

transformar o espaço urbano, inclusive os de baixa renda. Através de uma ótica holística, buscam 

integrar os desassistidos ao meio urbano-industrial, seja por um viés ideológico ou arquitetônico, 

quando não por ambos. Mais. Perceber que, para se chegar a um termo favorável nas relações sócio 

espaciais em zonas de sacrifício humano e ambiental como o bairro do Caju se torna imprescindível 

a participação da sociedade, já é uma vitória em termos de cidadania e civilidade. Resistir às 

políticas públicas de exclusão é, antes de tudo, um ato de reconhecimento e pertencimento, e ser um 

ativista em prol da justiça e da igualdade exige muito mais que vontade, é preciso militar 

intensamente em redes sociais, em eventos locais, como as festas julinas que estão acontecendo 

neste momento em alguns locais do bairro ou até mesmo nas igrejas. Se as restrições dos serviços 

sociais desfavorecem as parcelas mais pobres da sociedade, é necessário sistematizar ações para 

tornar mais eficaz as reivindicações de inclusão. Os grupos Carcará e Afroreggae, a Fundação Gol 

de Letra têm contribuído para fortalecer a identidade e autoestima dos cajuenses, mas é somente 

pela vontade e pelas ações deles é que irão se realizar as mudanças que almejam. 
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CONSULTAS COMPLEMENTARES SOBRE O BAIRRO DO CAJU: 
 

 

Curta-Metragem "A Casa de Banho de D. João" (direção de Flávio Tambellini, com comentários do 

historiador Milton Teixeira, aos 21 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=-d-M7ORM-r4 

 

Estaleiro Caneco – Breve biografia de Artur João Donato, presidente do estaleiro. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/donato-artur-joao 

 

Exclusão do bairro do Caju do projeto “Porto Maravilha” 

https://br.boell.org/pt-br/2015/10/13/bairro-caju-foi-excluido-de-plano-de-habitacao-de-interesse-

social-do-porto-do-rio 

 

http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/bairro-caju-excluido-de-plano-de-habitacao-para-zona-

portuaria-do-rio/ 

 

Jornal "O Caju" 

http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/nasce-o-jornal-o-caju-instrumento-de-luta-num-bairro-

carioca/ 

 

Padre Paulo Ricardo de Azevedo Jr. – Advertência dos perigos da Nova Ordem Mundial e da 

Religião Mundial 
https://www.youtube.com/watch?v=qdXBAvZDLXM 

 

Revista Cartografia Social Urbana: Impactos do desenvolvimento e da violência institucional na 

vida das mulheres moradoras do Caju e de Manguinhos / Rio de Janeiro 

https://fase.org.br/pt/acervo/biblioteca/cartografia-social-urbana-impactos-do-desenvolvimento-e-

da-violencia-institucional-na-vida-das-mulheres-moradoras-do-caju-e-de-manguinhos-rio-de-

janeiro/ 

 

Venda do terreno da Colônia de Pesca Z-12 

https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-caju-zona-norte-rio-de-janeiro-8358m2-venda-

RS33000000-id-71467021/ 

 

Vídeo feito pelo Carcará  "Caju a Terra do Esquecidos" 

https://www.youtube.com/watch?v=8FbUOjdVuVU 

 

Instituto de Economia – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pobreza Energética – Complexo 

do Caju.  

http://docplayer.com.br/3637078-Pobreza-energetica-complexo-do-caju.html 
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NOTAS 

 

 
1http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/bairro-caju-excluido-de-plano-de-habitacao-para-zona-

portuaria-do-rio/ 

 

2 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/3584 

 

3  http://www.ceped.ufsc.br/2000-derramamento-de-oleo-na-baia-de-guanabara/ 

4http://www.portalclubedeengenharia.org.br/info/impactos-do-porto-maravilha-para-a-atividade-

portuaria-em-debate 

 

5http://www.jb.com.br/rio/noticias/2016/09/14/com-alto-investimento-relacao-custobeneficio-poe-

vlt-na-berlinda/ 

 

6Na verdade, a instalação do teleférico no Morro da Providência foi bastante criticada pelos 

próprios moradores, pois, além de não atender a todos, é um equipamento que requer manutenção 

constante, que não é o caso, pois está parado desde janeiro desse ano por causa do reflexo da crise 

da prefeitura. Críticos sociais dizem que o teleférico foi um projeto pensado para embelezar as 

bordas da favela, dar a equivocada imagem de que, se a favela tem um teleférico (que não é a 

prioridade!), implica em dizer que demais necessidades mais urgentes foram resolvidas, como 

saneamento básico e segurança. 

 

7https://oglobo.globo.com/rio/rio-inaugura-nova-usina-de-asfalto-no-caju-9388854 

 

8http://www.vivafavela.com.br/reportagens/570-auge-e-decadencia-da-pesca-no-caju 

 

9http://www.rioonwatch.org/?p=17802 

 

10http://www.vivafavela.com.br/reportagens/604-caju-promove-dia-rosa-pela-saude-da-mulher 

 

11https://www.escavador.com/sobre/219364625/joao-paulo-miranda-da-silva 

 

12http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/   

 

http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/bairro-caju-excluido-de-plano-de-habitacao-para-zona-portuaria-do-rio/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/bairro-caju-excluido-de-plano-de-habitacao-para-zona-portuaria-do-rio/
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/3584
http://www.ceped.ufsc.br/2000-derramamento-de-oleo-na-baia-de-guanabara/
http://www.portalclubedeengenharia.org.br/info/impactos-do-porto-maravilha-para-a-atividade-portuaria-em-debate
http://www.portalclubedeengenharia.org.br/info/impactos-do-porto-maravilha-para-a-atividade-portuaria-em-debate
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2016/09/14/com-alto-investimento-relacao-custobeneficio-poe-vlt-na-berlinda/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2016/09/14/com-alto-investimento-relacao-custobeneficio-poe-vlt-na-berlinda/
https://oglobo.globo.com/rio/rio-inaugura-nova-usina-de-asfalto-no-caju-9388854
http://www.vivafavela.com.br/reportagens/570-auge-e-decadencia-da-pesca-no-caju
http://www.rioonwatch.org/?p=17802
http://www.vivafavela.com.br/reportagens/604-caju-promove-dia-rosa-pela-saude-da-mulher
https://www.escavador.com/sobre/219364625/joao-paulo-miranda-da-silva
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/

