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RESUMO 

 

Esta monografia procura analisar o caso da Vila Autodrómo, situada na cidade do Rio 

de Janeiro, a partir de 2000, quando os megaeventos esportivos impactam a estrutura 

habitacional desta cidade em foco. Como consequência das realizações dos 

megaeventos esportivos, remoções de centenas ou milhares de comunidades (favelas) 

ocorrem, principalmente, nos países subdesenvolvidos. Duas questões são centrais na 

monografia: em que medida os megaeventos esportivos se encontra atrelados a uma 

política de remoções? E, até que ponto o caso da Vila Autódromo elucida o processo de 

remoções gerado pelos grandes eventos? 

PALAVRAS-CHAVE: Megaeventos esportivos; processo de remoção; Vila 

Autódromo; favelas.  

 
 



7 

 

ABSTRACT 
 

 

 

 

This monograph seeks to analyze the case of Vila Autodruco, located in the city of Rio 

de Janeiro, from 2000, when sports mega events impact the housing structure of this 

city in focus. As a consequence of the achievements of sports mega-events, withdrawals 

from hundreds or thousands of communities (favelas) occur mainly in underdeveloped 

countries. Two issues are central to the monograph: to what extent is sport mega-events 

tied to a policy of removals? And, to what extent does the Autódromo Vila case 

elucidate the removal process generated by major events?  

 

KEYWORDS: Mega-sports events; removal process; Vila Autódromo; shanty towns. 
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EPÍGRAFE 

 
 

 

 

 

 

 

 

"Os benefícios econômicos dos megaeventos não são 

distribuídos de forma adequada à população. Os legados de 

infraestrutura nas cidades mascaram as desigualdades sociais, 

característica central do caso brasileiro.” 

 Rolnik (2010) 
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INTRODUÇÃO: 

 

Ao longo da história, o acesso à moradia para a população de camadas populares 

no Brasil se deu, em geral, de forma precária e a partir de três tipos básicos de moradia: 

os cortiços, as favelas e os loteamentos periféricos, com moradia própria e 

autoconstrução, segundo Suzana Pasternak e Camila D’Ottaviano (2016). Nesse 

trabalho pretendo analisar apenas os dois últimos tipos de moradia acima: as favelas e 

os loteamentos periféricos, pois entendo que possuem uma característica em comum: a  

falta de registro ou documento de posse da propriedade.  

Assim como pelo fato da definição atual do IBGE sobre favelas possuir mais 

proximidade com essas duas últimas formas de moradia. O IBGE definia até o Censo de 

1991, aglomerado subnormal de forma muito ampla e abstrata abarcando favelas, 

invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, pala- fitas, entre 

outros. Na definição do censo de 2010 foi considerada aglomeração subnormal : 

 

Cada conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, 

em sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, 

até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e 

estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A identificação 

atende aos seguintes critérios: 

a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade 

alheia (pública ou particular) no momento atual ou em período recente 

(obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou menos) 

 b) Possuírem urbanização fora dos padrões vigentes (refletido por vias de 

circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas 

desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos) ou 

precariedade na oferta de serviços públicos essenciais (abaste- cimento de 

água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e fornecimento de energia 

elétrica). (IBGE, 2011) 

 

As favelas desde o início do século XX se fizeram presentes em grande parte das 

cidades brasileiras, sendo um fenômeno recorrente nas cidades médias e grandes. 

Atualmente, as cidades turísticas no Rio de Janeiro são as que possuem maior número 

de conglomerados periféricos e favelas, segundo informações do IBGE, no censo de 

2010 sobre aglomerados subnormais. Angra dos Reis, Mangaratiba, Petrópolis, 

Teresópolis, Arraial do Cabo e Cabo Frio estão nessa lista. 

O caso do Rio de Janeiro é de destaque no país a respeito do tema visto que até 

1950, as favelas eram um fenômeno praticamente exclusivo da cidade do Rio de 

Janeiro. Assim, o primeiro levantamento sobre favelas foi realizado apenas em 1948, e 
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somente no Rio de Janeiro, capital federal.  

Em 1950 o IBGE decidiu pela primeira vez incluir a favela na contagem da 

população e colocando uma atenção específica para o distrito federal, na época, o Rio de 

Janeiro excluindo São Paulo que só terão dados específicos sobre favela levantados em 

1980. Já em 1953 o próprio IBGE publica o primeiro documento de estudo sobre a 

realidade das favelas cariocas: o Documento Censitário intitulado “As favelas do 

Distrito Federal” (IBGE, 1953).  

 Além disso, apenas uma favela do Brasil está na lista das dez maiores favelas do 

mundo obtida através site “Top10mais.org”, a favela da Rocinha, situada justamente no 

Rio de Janeiro, e é a maior favela da América do Sul. No entanto não é a maior favela 

da América Latina, ficando atrás de Neza (México) e Cité Soleil (Haiti). Dessa lista a 

maior parte das favelas está localizada nos continentes africanos e asiáticos, sendo 

situada na Índia a maior favela do mundo. 

 Outra característica peculiar do Rio de Janeiro a respeito de favelas é que a 

cidade possui uma grande concentração de favelas de porte relativamente grande, 

comparado às favelas de outros países americanos. Só no município do Rio de Janeiro 

existem algumas favelas com média de 40 mil habitantes em cada uma. Nesse sentido, o 

Rio de Janeiro possui a maior população que vivem em aglomerados subnormais do 

país. 

 A cidade do Rio de Janeiro sediou alguns jogos da Copa do Mundo em 2014 e 

sediou as Olimpíadas em 2016. Algumas favelas, principalmente na região de 

Jacarepaguá, foram removidas para dar lugar a uma estrutura habitacional, viária ou 

esportiva, a exemplo do que aconteceu em Joahnesburgo na África do Sul, sede da Copa 

do Mundo em 2010. 

 No caso do Rio de Janeiro, para resolver a demanda habitacional das famílias 

que perderam suas casas por conta dos Megaeventos como os Jogos Olímpicos, por 

exemplo, o Estado ofereceu principalmente duas propostas a essas famílias: indenização 

em dinheiro ou uma moradia em um dos projetos de habitação do governo “Minha Casa 

Minha Vida”. 

A proposta é de um programa nacional de habitação que atenda a população de 

baixa renda com moradia de qualidade e própria. Com o número de moradias sendo 

construídas e concedidas aumentando, há uma possível tendência das favelas atraírem 

menos pessoas, já que as habitações formais populares do Minha Casa Minha Vida 

vieram crescendo nos últimos anos.  
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A delimitação temporal desta monografia diz respeito a partir do ano 2000, pois 

considero que é a partir desse ano que acenderam dois elementos paralelamente o 

interesse do poder público brasileiro em sediar grandes eventos e o interesse de 

ampliação da infraestrutura urbana em muitas localidades. 

Alguns moradores de favelas, habitações informais (aglomerados subnormais) se 

deslocam para essas moradias construídas com dinheiro público. Outros permanecem 

nas favelas, bairros e comunidades que residiam antes, ou deslocam sua residência para 

outra localidade, no entanto continuam em favelas ou aglomerados subnormais.  

Parece que o Estado no Brasil possui maior interesse em remover áreas 

degradadas do que levar um projeto de urbanização e saneamento básico para essas 

áreas. Tudo indica para um objetivo de não só remoção física das famílias, mas também 

das memórias que ali havia uma comunidade onde se moravam muitas famílias. 

O desenvolvimento da pesquisa realizada se justifica em torno de dois 

argumentos fundamentais. Primeiramente, sou aluno do Bacharelado em Ciências 

Sociais da UFF, interessando-me pelos campos da sociologia urbana, antropologia e 

etnografia urbana. Em segundo lugar, moro há 16 anos na localidade onde se situa o 

bairro da Vila Autódromo e de outras comunidades afetadas pelo processo pernicioso de 

remoções.  

Apesar de não ter nascido no local, vivenciei muitas transformações urbanas ao 

longo desse tempo. O apreço pela região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá me levou a 

buscar explicações sobre o processo de remoções e gentrificação1 da região, tal como as 

possíveis soluções sob o aspecto de políticas públicas.  

Duas questões são centrais na monografia: em que medida os megaeventos 

esportivos se encontra atrelados a uma política de remoções? E, até que ponto o caso da 

Vila Autódromo elucida o processo de remoções gerado pelos grandes eventos? 

Metodologicamente, a monografia trata-se de uma revisão bibliográfica de cunho 

crítico, empregando analistas das Ciências Sociais, especialmente, Castells, Davies, 

Harvey, Letícia Freire e Raquel Rolnik. 

Trabalho com um caso específico o qual já possuem muitos dados e até 

produções acadêmicas sobre seu processo de remoção e permanência, a Vila 

Autódromo, utilizando algumas reportagens publicadas nos jornais brasileiros e 

internacionais sobre as remoções no Brasil para discutir o tema. Nesse sentido, utilizo a 

                                                   
1  A palavra gentrificação (do inglês gentrification) pode ser entendida como o processo de mudança 

imobiliária, nos perfis residenciais e padrões culturais, seja de um bairro, região ou cidade. 
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produção de alguns canais de comunicação como Folha de São Paulo, Estadão e New 

York Times. O movimento de remoções foi muito manifestado nas redes sociais como 

blogs, youtube e twitter. O ativismo dos agentes envolvidos teve um caráter um tanto 

virtual, por isso, torna-se relevante visitar o blog da Vila Autódromo, página virtual 

“Copa pra Quem” e twitter da Vila. 

Acredito que esses canais digitais sejam de tanta importância para agregar dados 

e informações ao trabalho quanto os dados provenientes de produções acadêmicas a 

respeito do tema. A maior parte de moradores das comunidades no período em que 

começou a sofreu com as remoções já possuía acesso à internet e articulava suas ações 

por esse meio, diferentemente do movimento contra o aumento de passagem em 2013 

que se iniciou na internet, no entanto, se expandiu para a rua. 

A monografia apresenta dois capítulos principais que explicitam as indagações 

norteadoras da pesquisa. No primeiro capítulo traço uma análise do caso emblemático 

da cidade de Johannesburgo, na África do Sul, por considerar o caso dessa cidade mais 

parecido com o do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras.  

No segundo capítulo apresento a análise histórica acerca da comunidade Vila 

Autódromo, identificando o período que recebeu as primeiras ocupações, bem como 

enfatizando a luta das famílias pelo direito de posse e relacionando seu crescimento ao 

crescimento da região em geral. Ainda no segundo capítulo, descrevo a luta de 

resistência dos moradores da Vila contra a política de remoções na cidade evidenciando 

as alegações incoerentes da Prefeitura, os trâmites legais da remoção, as indenizações, o 

reassentamento, e a permanência de uma parcela de moradores.  
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CAPÍTULO I- REMOÇÕES PELO MUNDO: O CASO 

EMBLEMÁTICO DE JOHANNESBURGO 

 

Os espaços que antes eram demarcados por relações sociais de forma 

predominantemente agrária ou rural; onde tanto a economia quanto as condições sociais 

eram baseadas na agricultura, em um fluxo fechado e delimitado de circulação de 

pessoas e produtos, em um mercado quase que inexistente que apenas comercializava 

em alguns casos excedentes de produção a subsistência; vão gradativamente dando 

lugar a relações sociais e de produção de caráter urbano. 

Essa transformação em torno de grande parte do globo terrestre que vem 

ocorrendo nos últimos dois séculos e se intensificando no último e que pode ser notada 

de diferentes formas nos diversos espaços, consolida o espaço urbano, como fica claro 

no trecho seguinte: "As condições de produção nas áreas urbanas - nas cidades - são 

agora as de virtual totalidade da economia, e as condições de vida nas aglomerações 

urbanas são as da maioria da população." (DÉAK E SCHIFFER, 2004, p.12) 

Segundo Mike Davis (2006) a Terra se urbanizou de forma mais acelerada do 

que previa o pensamento malthusiano em seu relatório “Limites do crescimento” 

produzido pelo Clube de Roma em 1972. Em 1950 as cidades com mais de 1 milhão de 

habitantes eram apenas 86, em 2006 já eram 400 e em 2015 esse número já passa de 

550. Esse processo para Davis é um divisor de águas na estrutura social mundial tal 

como o período Neolítico e a Revolução Industrial.  

Além disso, a velocidade e escala da urbanização em cidades de terceiro-mundo 

é muito superior aos grandes conglomerados urbanos da Europa e Estados Unidos, 

como por exemplo Londres e Chicago. Cidades como Joahnesburgo, Cidade do México, 

Seul, Pequim, Mumbai, São Paulo e Rio de Janeiro possuem um ritmo de aceleração do 

processo de urbanização muito maior do que qualquer cidade dos países centrais. 

Um fenômeno decorrente do crescimento exacerbado da população urbana é o 

de favelização nos grandes centros urbanos, que vem se agravando nas últimas décadas 

ao redor do mundo. Esse processo é notado com explosão maior nos países 

subdesenvolvidos e periféricos que podemos chamar de terceiro-mundistas.  

Por favela ser um termo muito amplo e muito utilizado pelo senso comum no 

país, farei uma delimitação conceitual do que entendo a respeito do tema tomando duas 

referenciais principais: o conceito geral de favelas para Mike Davies e o 
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estabelecimento do que é favela pelo IBGE.  

Davies emprega o significado da definição de favela (“slum) argumentando que 

ela deriva do inglês e sua aparição é notada em 1812 no Vocabulário de Linguagem 

Vulgar como definição de estelionato ou comércio criminoso. E a definição do 

Vocabulário da Língua inglesa refere-se a locais sujos, becos e ruelas habitadas por uma 

população miserável e criminosa. 

Para Davies (2006) existem favelas formais no núcleo metropolitano, como os 

cortiços, casarões antigos, autoconstrução, pensões etc. E favelas informais, como 

invasões e território de moradores de rua, todas concentradas, em sua maioria, no núcleo 

central ou em suas imediações. Já as favelas localizadas na periferia podem ser, aluguéis 

particulares, entendidas como formais e loteamentos clandestinos, campo de refugiados 

e invasões, classificadas como informais.  

Segundo a metodologia utilizada pelo autor o Brasil é o terceiro país com o 

maior número de população urbana favelada (51,7 milhões), atrás da China (193,8 

milhões) e Índia (158,4 milhões). É claro que no caso brasileiro, “favela” é uma das 

formas específicas de moradia precária dos pobres nas cidades, que tem como 

característica a ocupação da terra de outrem (pública ou privada), carecendo de um 

documento de posse legal. 

 Sendo assim, os dados apresentados sobre a realidade brasileira não 

correspondem propriamente ao número de moradores em favela, e sim ao de moradores 

em assentamentos precários de baixa renda de forma geral, abrangendo as próprias 

favelas, os loteamentos clandestinos e irregulares, os cortiços e moradores de rua. 

Um artigo publicado em 2016 na revista virtual Observatório das Metrópoles, 

faz um balanço das mudanças recentes no Brasil, apresentando uma mudança ao utilizar 

os dados do Censo 2010 referentes à “Leitura Territorial”, para os setores de 

aglomerados subnormais. O texto mostra o grande crescimento desses assentamentos na 

primeira década do século XXI, passando de 6,5 milhões para 11,4 milhões, e 88% 

desses domicílios estão concentrados em 20 grandes cidades. 

O progressivo crescimento da população urbana em torno do globo terrestre vem 

se mostrando significativo e de grande amplitude nos últimos séculos, atingindo muitas 

cidades e países inteiros em alguns casos, ao redor do mudo. Desde a Revolução 

Industrial na Inglaterra no século XVIII o fenômeno de expansão do contingente urbano 

e de suas relações nas cidades que se formavam se mostrou progressivo e rápido. 

Atualmente as maiores cidades do mundo e todas as capitais de países médios e 
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grandes possuem população majoritariamente urbana. Ao longo do tempo as 

transformações no espaço dessas cidades foram imensas em meio ao processo de 

urbanização. Muitos espaços que antes eram de estrutura rural foram tomados por 

construções em massa de ruas e avenidas, prédios, casas, dentre outros 

empreendimentos urbanos ao longo do século XIX E XX. 

A relação entre Jogos Olímpicos e transformação do espaço urbano encontra seu 

primeiro registro em 1932 na cidade de Los Angeles que associou os Jogos Olímpicos a 

uma estratégia de dinamização da economia local, imersa em recessão econômica, e foi 

a primeira vez que uma "vila olímpica" com características de moradia permanente foi 

construída. 

E a partir dos anos 1980 que o Comitê Olímpico Internacional (COI) passou a 

adotar uma política de inserção de agentes privados para realização dos eventos. Dez 

anos depois essa política já estava com força para dominar o modo de promoção dos 

Jogos Olímpicos como nos mostra Raquel Rolnik no trecho a seguir:  

 

Nos anos 1990, tornou-se hegemônica a prática de organização de 

megaeventos esportivos como um dos componentes do planejamento urbano 

estratégico, com vistas ao reposicionamento das cidades numa economia 

globalizada, numa espécie de lançamento midiático da imagem da cidade 

associado à renovação de algumas de suas infraestruturas, através de 

processos com forte protagonismo da indústria imobiliária e do setor de 

construção de forma geral. A esse processo de transformação, os promotores 

dos Jogos Olímpicos passaram a denominar "o legado dos jogos". ( 

Cienc.Cult.vol.68 no.2 São Paulo Apr./June 2016) 

 

Sob essa perspectiva política do COI os países terceiro-mundistas com a 

população majoritariamente urbana no século XXI passaram a sediar grandes eventos 

internacionais como Jogos Olímpicos e Copa do Mundo de Futebol. Com a inserção 

desses eventos nas últimas décadas nas cidades de Johanesburgo, Seul, São Paulo e Rio 

de Janeiro o espaço urbano foi um tanto alterado. Essa transformação da estrutura 

urbana em algumas cidades contou com o processo de remoções de famílias que 

residiam em localidades que dariam lugar a construção de estádios e outros 

empreendimentos voltados para os eventos como residência para os atletas, instalação 

do comitê olímpico e da equipe midiática e estrutura hoteleira necessária para receber 

evento de tal porte. 

Foi onde se deu início o conflito de disputa e resistência do espaço urbano 

nessas cidades. O caso de Johannesburgo é emblemático para a pesquisa, uma vez que 

as mudanças na cidade sul-africana não foram poucas, assim como causaram 
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consequências que valem ser comentadas. Essa cidade foi escolhida por se assemelhar 

ao Rio de Janeiro, nos seguintes aspectos:  

a) É uma cidade grande, capital da África do Sul que é um país rico e 

subdesenvolvido como o Brasil. 

b) Foi sede de alguns jogos da Copa do Mudo de Futebol FIFA assim como 

grandes cidades no Brasil como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

c) Possui uma legislação relativamente parecida com o Brasil, no que diz respeito 

ao direito à moradia e direito à liberdade de expressão e de imprensa. 

d) Possui uma política de parceria público-privada para realizar as reformas 

urbanas nos moldes brasileiros. 

Uma pesquisa produzida por Ricardo Moretti, Benedito Barbosa e Francisco 

Comaru, disponível na página virtual de observatório das metrópoles da USP nos conta 

um pouco sobre a estrutura habitacional em Johannesburgo. Os pesquisadores foram até 

a cidade sul-africana para estabelecer pontos de interlocução para uma agenda comum 

de defesa dos direitos à moradia nas áreas centrais de São Paulo e Johannesburgo.  

Nesta rápida passagem por Johannesburgo foi possível perceberem a grande 

quantidade de áreas ocupadas e a demanda por conexões entre as suas áreas segregadas 

e as novas centralidades, em um cenário de contradições enfrentadas nas grandes 

cidades capitalistas, entre eles o do alto preço da terra e da moradia. A terra é cara, 

morar com dignidade é caro, e o Estado parece não dar conta de enfrentar o problema. 

Dessa forma muitas pessoas recorrem às habitações informais, aglomerados subnormais 

que no centro de Johannesburgo é representado em parte pela ocupação ilegal de 

prédios como mostra o trecho a seguir: 

 

No centro de Johannesburgo é possível perceber a grande quantidade de 

atores privados atuando. Em muitos prédios ocupados, pessoas são 

exploradas por grupos ou supostos intermediários que cobram aluguel, algo 

que faz lembrar os cortiços em São Paulo. Chama atenção a precariedade das 

condições em parte destes prédios, inclusive com falta de água, energia 

elétrica e saneamento básico. (MORETTI, BARBOSA E COMARU, 

Observatório das Remoções, Artigos/relatos, Posts, 2016). 

 

               Assim como em São Paulo e em outras grandes cidades brasileiras como o Rio 

de Janeiro as iniciativas parecem insuficientes diante da demanda por moradia na região 

central da cidade. O poder público delega parte de suas responsabilidades às iniciativas 

do setor privado, seja aquele que recupera edificações e espaços públicos na perspectiva 
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de lucratividade, seja aquele que visa atender demandas de habitação social, em 

iniciativas de empreendedorismo social.  

 Johannesburgo viveu um grande dilema entre os processos de renovação urbana 

e o processo de inclusão territorial de suas populações. As obras feitas junto à Ponte 

Nelson Mandela, na intervenção urbana realizada em Newton, que visava unir os bairros 

segregados ao centro rico, incluem moradia social, porem há algumas dificuldades em 

atender famílias de baixa renda nas unidades produzidas. 

 As intervenções de caráter cultural carecem de vitalidade no período noturno e 

convive-se com a ameaça de expulsão de famílias que vivem em edificações ociosas da 

rede ferroviária e em barracos construídos em sua cercania, em um assentamento. Outra 

questão presente em Johannesburgo é que as intervenções de renovação urbana dos 

territórios aumentam o preço da terra e a especulação imobiliária, assim como nas 

grandes cidades brasileiras. 

 Na cidade Johanesburgo há uma escala considerável na produção ou reforma de 

imóveis para locação social, no entanto essa produção não supre a demanda de moradia 

de todos, produzindo dessa forma aglomerados subnormais de duas formas principais: 

as ocupações ilegais de terra e as ocupações ilegais de edifícios inutilizados. 

 Ocorreu um intenso esvaziamento do centro de Johannesburgo com o fim do 

regime de Apartheid nos anos 90 e um concomitante processo de ocupação destes 

imóveis. Esse processo também ocorreu aqui no Brasil liderado pelo Movimento Sem 

Teto, centenas de moradores sem teto ocuparam os imóveis vazios do centro da cidade 

de São Paulo. 

Segundo o Artigo 6° da Constituição Brasileira: “São direitos sociais a educação, 

a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.”(http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos

_leitura&artigo_id=12892&revista_caderno=9. Acessado em 15/12/2017) 

No entanto mesmo com a intensa intervenção nas grandes cidades dos 

movimentos sociais que lutam por moradia e que já conseguiram uma série de direitos 

em defesa da moradia e da propriedade, as iniciativas por parte do poder público para 

suprir a demanda habitacional parecem insuficientes ou equivocadas. 

A constituição da África do Sul também obriga o poder público a garantir a 

moradia para famílias em casos de despejo. No que diz respeito à legislação, em 

especial aos instrumentos de garantia do direito à moradia se assemelha um pouco ao 
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caso brasileiro e no que diz respeito à insuficiência e ineficácia de políticas públicas 

para atender toda a demanda populacional também remete ao caso do Brasil. 

Um mecanismo bastante utilizado ultimamente no território urbano são as 

Operações Urbanas. Através delas, flexibilizam as leis urbanísticas para atrair atores 

imobiliários particulares, e parcelas das cidades ficam destinadas à ação intensa de 

investidores privados, com retornos à sociedade um tanto problemáticos como mostra a 

passagem a seguir: 

Em São Paulo, a proposta dos mutirões autogestionários, raras vezes e 
somente por pressão dos Movimentos de Moradia foi incluída na pautas 

governamentais como solução ou alternativa habitacional. As soluções de 

moradia para a área central raras vezes foram encaradas como prioridade do 

poder publico. Em geral, os governos, com baixa capacidade de investimento 

têm lançado mão das Parcerias Publico Privadas – PPPs. (MORETTI, 

BARBOSA E COMARU, Observatório das Remoções, Artigos/relatos, 

Posts, 2016). 

 Nos países subdesenvolvidos como o Brasil e África do Sul a partir dos anos 90, 

algumas políticas habitacionais começam a ganhar mais espaço na agenda política. 

Algumas medidas que visam oferecer moradia à população mais pobre e melhorias de 

infraestrutura urbana nas áreas mais carentes começam a aparecer com mais frequência, 

nas grandes cidades. 

O fenômeno que ocorreu no centro de Johannesburgo se assemelha, guardada as 

devidas proporções e as características dos seus territórios, com que ocorreu, ou ainda 

ocorre em inúmeras cidades importantes do Brasil e do mundo. Muitos ganhos 

concentrados para o setor privado e uma aparente melhoria para o território e a cidade, 

porém, com enorme impacto para as populações de baixa renda, que quase nada 

recebem de contrapartida social do referido investimento, explicitando processos de 

injustiça social.  

Os megaeventos também estão associados ao modelo e aos interesses capitalistas 

de reconfiguração do espaço urbano. Os grandes eventos como Copa do Mundo e as 

Olimpíadas produzem consequências caóticas para as famílias mais pobres, seja pelo 

imediato aumento do custo da moradia, seja por seu caráter antidemocrático e violento 

sobre os seguimentos mais vulneráveis da população da cidade. 

Processo que foi notável em cidades como Rio de Janeiro e Johannesburgo que 

seriaram megaeventos esportivos e desencadeou no processo de remoções das famílias 

mais pobres. Nota-se que a lógica dos megaeventos consiste na maximização dos lucros 



21 

 

de empresas patrocinadoras e parceiras sobre os territórios, aprofundando e levando às 

ultimas instâncias o paradigma da “cidade mercadoria”.  

Neste modelo de “cidade mercadoria” não há lugar para os pobres (sem teto, 

população em situação de rua, pequenos vendedores e comerciantes ambulantes) e 

impera a lógica da exclusão. O espaço da cidade não é concedido aos cidadãos mediante 

direitos públicos e legais e sim mediante a compra do espaço, seja destinado à moradia 

ou ao comércio. 

Em uma matéria publicada pela Folha de São Paulo em dezembro de 2011, no 

período de preparação para a Copa do Mundo no Brasil Guilherme Boulos ilustra bem a 

dinâmica da “cidade mercadoria”: 

Quem "sorri de orelha a orelha" é o capital imobiliário. As grandes empreiteiras 

e os especuladores de terra urbana se impõem como os grandes vitoriosos. 

Levantamento do Creci-SP mostra que em 2010 houve uma valorização de até 187% de 

imóveis usados em São Paulo; a rentabilidade dos investimentos imobiliário superou a 

maior parte das aplicações financeiras. Para esse segmento a Copa é um grande negócio 

(Boulos, 2011c: A3). 

Em Johanesburgo a Ocupação Josana próxima ao estádio da Copa do Mundo 

Ellis Park, apesar das ameaças de remoção por parte da prefeitura conseguiu resistir. A 

mesma sorte não teve a Comunidade da Vila Autódromo no Rio de Janeiro que foi 

removida porque estava próxima das áreas de interesse da Vila Olímpica da cidade. De 

toda forma as duas cidades foram um tanto afetadas pelo processo de remoções atrelado 

a uma lógica de megaeventos e de inserção de um modelo capitalista que transforma a 

cidade em mercadoria. 

Aproximadamente nove mil pessoas foram removidas do centro da capital da África 

do Sul antes da Copa, ou porque eram moradores de rua ou por ocuparem prédios 

abandonados de acordo com a organização sul-africana Campanha de Combate ao Despejo 

(AEC).  A ocupação irregular de construções antigas sempre foi um desafio para o governo 

sul-africano, que viu na Copa do Mundo uma oportunidade para finalmente remover essas 

pessoas e revitalizar os prédios. 

O governo limpou as calçadas para os turistas. Mas ao invés de remover as pessoas 

com dignidade, eles esconderam os pobres em verdadeiros campos de concentração - acusa 

Hilly Heyn, secretário da AEC. (https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/copa-

2014/noticia/2014/05/Copa-na-Africa-teve-remocao-de-cerca-de-nove-mil-em-Joanesburgo-

4497055.html7. Acessado em 04/12/2016) 
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Outros países africanos na primeira década do século XXI passaram também pelo 

processo de remoção, como o caso do Quênia. A cidade de Nairobi, a maior do país recebeu 

um projeto para erradicação das favelas do país que foi colocado em prática, ainda que de 

forma relativamente lenta, a partir de 2009. 

(http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/09/090916_kiberaremocao_ba. Acessado em 

5/12/2017) 

A semelhança entre a forma como foram feitas as alterações do espaço urbano 

necessário à Copa do Mundo em Johannesburgo e aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro é 

notável. A reforma urbana foi caracterizada pela falta de diálogo entre o poder público e a 

população, principalmente os mais pobres, além de ambas as cidades sofrerem o processo 

de remoções atrelado a um contexto de megaeventos e de inserção de uma dinâmica 

capitalista que transforma a cidade em mercadoria. 

Em Johannesburgo muitas pessoas tiveram que involuntariamente deixar suas 

casas, suas histórias e suas memórias que naquele espaço havia. Para os grandes 

capitalistas que investem na cidade com objetivo de lucro e aos políticos que defendiam 

a desocupação de prédios para revitalização, a Copa do Mundo foi uma oportunidade 

inigualável. 

No entanto, para as pessoas mais pobres que não tem onde morar por possuírem uma 

renda muito baixa e que contam com inciativas do poder público para fornecer algum tipo de 

moradia para suas famílias, a Copa do Mundo foi um tanto prejudicial e desvantajosa. Essas 

contradições entre o que a população da cidade de Johannesburgo poderia ganhar e o que 

poderia perder com a realização do evento ficou latente na cidade sul-africana. 

No Brasil, especificamente no Rio de Janeiro essa contradição ficou evidente com a 

criação de um movimento social que tinha atuação mais limitada ao ambiente virtual 

chamado “Copa pra Quem?”. A similaridade entre o caso de Johannesburgo e do Rio de 

Janeiro no que diz respeito à maneira como a população recebeu tais eventos esportivos mais 

uma vez pode ser notada. 

Em uma publicação da Folha de S.Paulo, intitulada "Experiência não conta?", 

Barbara Gancia (2012) realiza alguns questionamentos, levando em consideração as 

experiências da realização da Copa do Mundo de 2010 no continente africano. A notícia 

destacou, na oportunidade, a urbanista da África do Sul Zahira Asmal, que enfatizou a 

experiência da Copa do Mundo naquele continente, afirmando que os objetivos de 

sustentabilidade, melhoria de transporte e moradia não foram alcançados e lançou o 
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seguinte questionamento para o Brasil: "a sociedade civil vai se mobilizar ou serão as 

construtoras de sempre (e as de ocasião) a dar as cartas?". 

Através do relato da moradora africana e urbanista podemos constatar que a 

tendência do Brasil é repetir o mesmo erro da África do Sul ao sediar a Copa do Mundo: 

aprovar e legitimar investimentos milionários que não são de interesse geral dos 

brasileiros e não terão prazo utilidade ao longo do tempo. 

As expectativas presentes no contexto da copa de 2010, na África do Sul, 

também estão presentes na mídia impressa no Rio de Janeiro. De acordo com pesquisa 

realizada por Silva et alii (2011), a mídia impressa brasileira enfatiza os legados em 

diversos setores como o transporte, o emprego, o meio ambiente, o turismo, a educação 

e a segurança pública, via Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci). 

Outros setores que também receberão recursos, segundo os governantes são: a saúde, a 

construção civil, a transparência política e os negócios relacionados ao 

empreendedorismo. 

Além disso, temos outros exemplos de cidades que sofreram com remoções ao 

receber megaeventos esportivos, como o caso dos jogos de Seul, em 1988, que 

violentamente expulsou 15% da população e demoliram 48 mil edifícios. 

Nos jogos de Barcelona em 1992, os números de famílias removidas foi menor, 

200 famílias foram despejadas para a construção de novas estradas. Podemos notar que 

até em países desenvolvidos uma pequena parte da população foi afetada com a chegada 

do evento. 

Na cidade de Dallas no Texas, em 1994, cerca de 300 pessoas foram expulsas de 

suas residências para receber os Jogos Olímpicos, outra grande cidade, mas que 

pertence também a um país desenvolvido assim como Barcelona. Ainda nos EUA, em 

Atlanta em 1996 foram removidos 15 mil moradores de baixa renda. 

 Nos Jogos Olímpicos de Sydney, cerca de 6.000 pessoas foram desalojadas para 

sua preparação. Aqui temos o segundo exemplo de um país desenvolvido que teve um 

número que chega a casa dos milhares devido à chegada de megaeventos.  

Nos Jogos de Pequim, 2008, ocorreu a remoção de pelo menos 300 mil pessoas 

de suas moradias segundo o COHRE (Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos 

Forçados) estimou que, até 2004, 300.000 moradores da cidade tinham sido removidos 

com descrições de práticas violentas  usadas pelos esquadrões da demolição que fazem 

lembrar alguns acontecimentos no Rio de Janeiro. Mesmo sendo uma cidade bastante 

povoada, com uma população de mais de cem milhões de pessoas, é um número alto se 
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compararmos nas devidas proporções com as remoções que ocorreram em outros países 

desenvolvidos. 

 Na Copa da África do Sul, mais de 20 mil moradores foram desalojados e 

transferidos para áreas empobrecidas e sem acesso aos serviços básicos. Na cidade do 

Rio de Janeiro, a relatora acredita que a maior preocupação diz respeito à Vila do 

Autódromo, que deverá sofrer remoções para as obras do evento (Chade, 2010: 82).  

Logo, podemos observar que as maiores transformações na configuração do 

espaço urbano, principalmente que geram grandes impactos às moradias da população 

mais pobre, acontecem nos países subdesenvolvidos que sediam grandes megaeventos 

esportivos. 

E mais uma vez podemos notar a similaridade existente na realização dos 

eventos entre dois países, em especial entre o Rio de Janeiro e Johannesburgo. Nas duas 

cidades milhares de moradores foram afetados pelo processo de remoção, tendo em 

vista a valorização de algumas áreas urbanas em detrimento de outras que são para as 

quais os mais pobres que sofrem com remoção são reassentados. 

A dinâmica do plano de reconfiguração urbana neoliberal é justamente essa: 

fazer uma reestruturação na infraestrutura urbana de algumas áreas em detrimento de 

outras para que sob a lógica da cidade mercadoria o espaço urbano seja valorizado e 

atraia compradores de alta renda, que podem pagar caro. 

Nesse modelo de segregação urbana se remove as áreas degradadas e retira as 

famílias mais pobres dando lugar a famílias de camadas sociais mais elevadas. Não é 

apenas um plano de reconfiguração urbana que ocorreu em Johannesburgo com a 

chegada da Copa do Mundo, mas também um plano de remanejamento social. 

É possível que se faça uma reforma urbana levando condições básicas de acesso 

à moradia para as áreas que carecem delas, mas parece que não é o que ocorreu em 

Johannesburgo. Foi mais conveniente para o modo de produção capitalista sul-africano 

que tomou as cidades como meios de produção com objetivo de lucro, levar melhorias 

de infraestrutura urbana apenas para áreas que eram de interesse para que valorizassem 

sob a lei do mercado. 

No Rio de Janeiro essa dinâmica de valorização dos imóveis em algumas áreas 

estratégicas para o mercado, denominada de especulação imobiliária vem ocorrendo a 

algumas décadas. Mas assim como Johannesburgo foi com a chegada de grandes 

eventos esportivos que o ocorreu uma explosão desse processo, tomando algumas áreas 

que até então ainda não eram totalmente afetadas, veremos melhor no capítulo seguinte. 
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Não poderia deixar de resguardar um curto tempo para comentar o caso 

alarmante de Pequim na China, o número de moradores removidos passou de um 

milhão. Mesmo sendo uma cidade extremamente populosa a percentagem de moradores 

removidos foi muito alta, aproximadamente 10% da população teve de deixar suas casas 

para ceder espaço a novas construções voltadas para os Jogos Olímpicos. 

O acesso a esse tipo de informação é um tanto difícil na China visto que os 

chineses não possuem algumas liberdades que tomamos como fundamentais como a 

liberdade de imprensa. Por conta do mesmo fato o caso de Seul na Coréia do Sul ao 

sediar os Jogos Olímpicos de 1988 também passou por uma certa restrição na 

divulgação de informações. 

Um relatório sobre o efeito de megaeventos e o direito à moradia do (COHRE) 

(Centro pelo Direito à Moradia e Remoções), em 2003 constatou que 720.000 

moradores foram removidos na preparação para o evento em Seul, principalmente nas 

mãos do ditador coreano General Chun Doo-hwan. 

Com todos esses números podemos confirmar que o episódio das remoções é 

mais frequente nos países terceiro-mundistas. Sobre Johannesburgo que recebeu alguns 

jogos da Copa do Mundo na África do Sul não redigiram um relatório dos números de 

moradias que foram impactadas com o evento. Mas por ser um país com liberdade de 

informação e de imprensa podemos constatar diante de alguns dados que as remoções 

passaram de 20 mil moradores. 
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CAPÍTULO II – O CASO DA VILA AUTÓDROMO 

 

A relação entre o Brasil e megaeventos esportivos teve início no ano de 1995, 

com a solicitação de inscrição do país ao Comitê Olímpico Internacional (COI), tendo a 

cidade do Rio de Janeiro como concorrente à sede dos Jogos de 2004. A inscrição foi 

promulgada em 1996, com a apresentação oficial da candidatura da cidade carioca, no 

entanto, a cidade escolhida foi Atenas. 

 Juntamente a inscrição para os Jogos Olímpicos a cidade do Rio de Janeiro lança 

outra candidatura para megaeventos esportivos, desta vez para os Jogos Pan Americanos 

no ano de 2000. Em 2002 o Rio de Janeiro foi anunciado como sede dos Jogos Pan 

Americanos e já no ano seguinte a agenda política dos megaeventos esportivos no Brasil 

ganhou ainda mais evidência após a Confederação Sul-Americana de Futebol 

(Conmebol) anunciar que o Brasil seria candidato à sede da Copa do Mundo da 

Federação Internacional de Futebol (Fifa) de Futebol Masculino de 2014. 

 Em 2006 o país foi escolhido oficialmente como sede da Copa do Mundo de 

Futebol Masculino de 2014, selecionando doze cidades para sediar os jogos: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Recife, 

Fortaleza, Cuiabá, Natal e Manaus. No ano seguinte, o Rio de Janeiro recebeu na região 

de Jacarepaguá e Barra da Tijuca novos empreendimentos voltados para os Jogos Pan 

Americanos alterando ainda que ligeiramente o espaço urbano da região. 

 Para confirmar o cenário de megaeventos esportivos no Brasil, em 2009 a cidade 

do Rio de Janeiro foi escolhida como sede oficial dos Jogos Olímpicos a ser realizado 

em 2016. No ano seguinte as obras tomaram o espaço urbano carioca, para construção 

de novas vias e avenidas, estádios, edifícios para a estadia dos atletas e da comitiva 

olímpica.  

Nesse contexto, houve paralelamente investimento massivo na rede hoteleira, 

revitalização da região central da cidade e do aeroporto com objetivo de oferecer melhor 

qualidade de estadia aos profissionais, jornalistas, radialistas e turistas que viriam 

acompanhar os megaeventos esportivos a serem realizados em 2014, e principalmente 

em 2016. 

As obras de revitalização alteraram menos o espaço urbano que já contava com 

tais estruturas que apenas foram modificadas, como é o caso do estádio do Maracanã e 

do aeroporto. No entanto a região definida como Região Olímpica dos Jogos de 2016, 

que engloba parte do bairro de Jacarepaguá e parte da Barra da Tijuca passou por 
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grandes transformações no seu espaço urbano. 

Até a década de 1970 a região de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca era uma zona 

rural onde habitavam pescadores e agricultores. A partir dessa década a região tornou-se 

palco de um processo de urbanização aterrando lagos para construção do Autódromo 

Nelson Piquet, RioCentro e de um conjunto residencial da Aeronáutica. Dessa forma os 

moradores foram empurrados para uma estreita localidade entre os muros do 

Autódromo e a margem da lagoa de Jacarepaguá dando origem a Vila Autódromo. 

Com o crescimento da urbanização, expansão da malha viária na região os 

moradores sofreram ao longo do tempo diversas tentativas de remoção, resistindo a 

todas. Em 1990 o Governo do Estado fornece a CDRU (Concessão de Direito Real de 

Uso) do terreno para mais de 70 famílias durante 35 anos. Em 1998 o CDRU 

incorporando o dobro de famílias é renovado por um período de 99 anos. Benefício esse 

concedido no período em que o prefeito do Rio de Janeiro era o César Maia, que 

inclusive fez algumas visitas à comunidade durante os seus mandatos. Progressivamente 

o poder executivo municipal nesse período foi concedendo cada vez mais direitos de 

posse e moradia aos moradores da localidade. 

Desde o anúncio da realização dos megaeventos esportivos no Brasil, os 

moradores da Vila Autódromo se tornaram alvo de ameaças de remoção. Não é a 

primeira vez. Esta comunidade está situada em zona que, com o processo de expansão 

da cidade, tornou-se alvo da cobiça de especuladores e de grandes construtoras 

localizada ao lado do futuro Parque Olímpico. Seus moradores aprenderam a resistir, 

afirmando seu direito à moradia diante do poder do mercado imobiliário aliado aos 

sucessivos governos. 

O projeto neoliberal urbano que ocorre em grandes cidades brasileiras como 

exemplo do Rio de Janeiro, se apropriou da questão dos Eventos Internacionais para 

lançar investimentos imobiliários e de mobilidade urbana. De acordo com o plano de 

Legado Urbano e Ambiental das Olimpíadas a Vila Autódromo começou a ser ameaçada 

com remoções para dar lugar a ampliação de avenidas, corredores e terminais 

rodoviários. 

A ocupação da Vila Autódromo é legal, resultado de décadas de organização dos 

moradores para a urbanização do bairro. O direito à moradia é garantido pela 

Constituição Federal, e expresso na Concessão de Direito Real de Uso dada aos 

moradores da comunidade pelo Governo do Estado. 

Em 2002 o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos Panamericanos 
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atraindo a partir desse período investimentos imobiliários voltados para elite carioca na 

região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, afetando diretamente os moradores da Vila 

Autódromo. Alguns anos depois o então prefeito Cesar Maia declarou a área ocupada 

pelo Autódromo e suas adjacências, localidade onde se encontra a Vila Autódromo 

como “área de especial interesse social” permitindo uso para fins residencial, comercial, 

esportivo e de lazer turístico. 

Na preparação dos Jogos Panamericanos a Prefeitura condenou pela primeira 

vez o bairro. A resistência dos moradores mostrou que na cidade democrática, 

instalações esportivas podem conviver com moradia social. Anunciadas as Olimpíadas 

no Rio de Janeiro, veio nova condenação: a comunidade ameaçaria a segurança dos 

atletas.  

Rapidamente veio a público que a Vila Autódromo é um dos poucos bairros 

populares da cidade que não está submetido a traficantes ou milícias. Não hesitaram em 

inventar um argumento ecológico, alegando a necessidade de remoção para preservar as 

margens da Lagoa de Jacarepaguá. Os moradores mostraram que é possível a 

recuperação ambiental, sem destruir as casas. 

Diante dessa situação, não haveria justificativa relacionada à segurança que 

legitimasse a remoção das moradias. Pelo contrário, além de possuírem o direito de 

permanecerem ali naquela localidade, não oferecia risco nenhum aos Eventos que o Rio 

de Janeiro sediaria, pois a violência não é uma das características da Vila Autódromo. 

A Prefeitura mentiu novamente ao dizer que a remoção é fundamental para os 

Jogos Olímpicos: o projeto vencedor de concurso internacional para o Parque Olímpico 

manteve a comunidade. Em mais uma tentativa, apresentou um projeto viário, alterando 

a rota da Transcarioca já em obras (e com várias irregularidades no licenciamento 

ambiental), somente para passar por cima da comunidade. Com a mudança constante de 

pretextos, a Prefeitura pretende legitimar a remoção de 500 famílias, e a cessão, para o 

consórcio privado Odebrecht - Andrade Gutierres - Carvalho Hosken, de uma área de 

1,18 milhões de m², dos quais 75% serão destinados à construção de condomínios de 

alta renda. 

Uma das alegações do poder público para remoção da comunidade da Vila 

Autódromo seria que o bairro não atende as normas de preservação ambiental proposto 

para aquela localidade. Entretanto o projeto mais recente contém muitas irregularidades 

na questão da legalidade ambiental, levantando a questão se a política que está por trás 

desse projeto tem mais a ver com remoção de favelas (slum) ou com a preservação 
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ambiental propriamente dita. 

Como alternativa à injustiça, injustificável e ilegal tentativa de remoção, a 

Associação de Moradores da Vila Autódromo elaborou o Plano Popular da Vila 

Autódromo, com a assessoria técnica de especialistas. O Plano é técnica e socialmente 

viável, e garante condições adequadas de moradia e urbanização. Este foi construído 

com apoio das duas universidades federais (IPPUR/UFRJ e NEPHU/UFF) que 

assessoraram os moradores na elaboração do Plano Popular e a Pastoral das Favelas. 

O movimento pela sobrevivência da Vila Autódromo é uma luta de seus 

moradores, mas é também, e, sobretudo, uma luta de todos por uma cidade justa e 

igualitária. Nos últimos meses, milhares de famílias foram compulsoriamente removidas 

ou estão ameaçadas em nome da Copa do Mundo e das Olimpíadas: Restinga, Vila 

Harmonia, Largo do Campinho, Rua Domingos Lopes, Rua Quáxima, Favela do 

Sambódromo, Morro da Providência, Estradinha, Vila Recreio 2, Belém-Belém, Metrô 

Mangueira, Arroio Pavuna. 

As remoções na Vila Autódromo começaram em fevereiro de 2014 e, a partir 

desse momento, cerca de dois terços de sua população deixou a comunidade —os 

moradores falam em um número próximo de 400 famílias, enquanto que a Prefeitura 

fala em quase 600. O governo municipal ainda mantém o discurso oficial de que não 

tem a intenção de desapropriar a área por completo.  

O Parque Curicica, segundo o prefeito Eduardo Paes foi construído 

principalmente para atender as famílias que serão removidas dando lugar à construção 

do Parque Olímpico. Mas alguns dados oficiais disponíveis na página da Prefeitura 

apontam para o reassentamento de 200 famílias, o que representa um número pequeno 

comparado ao total que havia na Vila Autódromo. 

As opiniões dos moradores parecem divergir em alguns pontos. Ao todo 280 

famílias que ocupavam uma área ambientalmente protegida, na margem da lagoa, ou 

estavam na rota de vias públicas em construção dos projetos para os Jogos Olímpicos, 

receberam a proposta de reassentamento, porém algumas preferiram ser indenizadas, em 

torno de 80 famílias. Restaram aproximadamente 180 famílias que se encontram fora da 

área de interesse dos projetos urbanos para o evento onde pelo menos 150 fizeram a 

solicitação de reassentamento, e outras 30 optaram pela indenização.  

Logo, podemos notar que aproximadamente 200 famílias não precisavam sair, 

mas pediram à Prefeitura para serem reassentadas mesmo assim, porque não queriam 

permanecer no local. Os moradores têm certeza que o objetivo é a remoção completa 
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das famílias para que, finalmente, algum tipo de empreendimento imobiliário seja 

realizado. E também por temerem que o custo de vida na região com todo esse processo 

de reconfiguração urbana suba de forma vertiginosa. 

Uma grande parte dos moradores que deixaram a Vila foi reassentada no Parque 

Carioca, um conjunto habitacional a um quilômetro de distância "com área verde, 

piscina, espaço gourmet, creche e espaço comercial". Outros optaram por receber a 

indenização em dinheiro.  

Essas compensações, no entanto, são uma exceção: a maioria dos cidadãos que 

são obrigados a deixar suas casas nas favelas do Rio de Janeiro foi reassentada em áreas 

distantes da cidade, onde são construídos os edifícios do programa Minha Casa, Minha 

Vida (Governo Federal) ou Morar Carioca (Prefeitura do Rio), e sem poder de escolha.  

Esses programas habitacionais são um instrumento de "segregação espacial", 

uma vez que "libera" as áreas mais valorizadas da cidade para a especulação imobiliária 

que submete o espaço urbano à dinâmica de “cidade-mercadoria” e remove a população 

mais humilde para as margens da área urbana, longe de suas relações sociais, familiares 

e de trabalho. 

É notável que através do processo de remoção e gentrificação¹ do espaço urbano 

em torno da Vila Autódromo os moradores foram conduzidos a deixarem a localidade 

onde viviam com suas famílias por décadas. David Harvey aponta esses dois processos 

como as principais estratégias de valorização imobiliária de um bairro mediante a 

retirada da população de camadas mais populares, como mostra sua passagem: 

 

Se há populações de baixa renda em terras de alto valor, uma das estratégias é 

dar títulos de propriedade aos moradores dessas áreas, sob o argumento da 

regularização fundiária e da garantia da moradia. Não sei como isso ocorre 

no Brasil, mas um dos projetos em favelas, periferias e outras áreas pobres 

tem sido essa concessão de títulos de propriedades. Porque propriedade o 

capital pode comprar. (Disponível em http://www.canalibase.org.br/harvey-

urbanizacao-incompleta-e-estrategia-do-capital/). 

 

 No caso do Brasil e especificamente do processo de remoção da Vila Autódromo 

essa transação foi intermediada pelo Estado que legitimou e ordenou a remoção dos 

moradores oferecendo indenização ou moradia em alguns casos utilizando argumentos 

que não eram coerentes. Visto que após a remoção de centenas de famílias da V.A a 

Prefeitura negociou uma parte do terreno de onde foram removidas as casas para 

construção de edifícios enormes pela iniciativa privada. 

http://oglobo.globo.com/rio/o-disputado-parque-carioca-12304472
http://oglobo.globo.com/rio/o-disputado-parque-carioca-12304472
http://www.canalibase.org.br/harvey-urbanizacao-incompleta-e-estrategia-do-capital/
http://www.canalibase.org.br/harvey-urbanizacao-incompleta-e-estrategia-do-capital/
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 Atualmente, o espaço onde ficava instalada a Vila Autódromo inicialmente deu 

lugar ao parque olímpico e a grandes prédios comerciais de alta renda. Os argumentos 

dos governantes de que os espaços utilizados nos Jogos Olímpicos seriam utilizados 

posteriormente à realização do evento pela população se mostraram um tanto 

incoerentes.  

O Parque Olímpico fica fechado a maior parte do tempo para o acesso ao 

público, e sua destinação principal é a realização de outros grandes eventos privados, 

como por exemplo, o Rock In Rio. E os grandes edifícios que ali tomaram corpo não 

são destinados ao público em geral e a exemplo edifícios comerciais na Barra da Tijuca 

que já proibiram a entrada de pessoas por discriminação de classe ou etnia, seu acesso é 

antidemocrático.  

Segundo Raquel Rolnik (2010), os benefícios econômicos dos megaeventos não 

são distribuídos de forma adequada à população. Os legados de infraestrutura nas 

cidades mascaram as desigualdades sociais, característica central do caso brasileiro, o 

que ratifica a argumentação proposta por Souza e Marchi Junior (2010). 

O caso da Vila Autódromo é central para observar a política de remoções nas 

grandes cidades de países subdesenvolvidos que vem sendo discutida no presente 

trabalho e que ganha mais legitimidade pública com a chegada dos megaeventos 

esportivos. No caso do Rio de Janeiro, em geral, a intensidade de interesse de alguns 

setores da sociedade ganhou uma força peculiar por ter sediado três grandes eventos 

esportivos: O Pan Americano 2007, algumas partidas da Copa do Mundo de Futebol 

Masculino 2014 e os Jogos Olímpicos 2016. 

Uma consequência que ficou explícita com a chegada dos eventos esportivos 

consiste na mudança do caráter público do espaço urbano para caráter privado como 

ilustra o que ocorreu na Vila Autódromo. O espaço urbano, principalmente na região 

onde fica localizada às casas que restaram da comunidade teve grande parte concedida a 

entidades privadas, outra parte concedida ao poder público para construção de 

infraestrutura urbana principalmente no que diz respeito à melhorias na malha viária. 

Parece que o Estado possui maior interesse em remover áreas degradadas do que 

levar um projeto de urbanização e saneamento básico para essas áreas. Tudo indica para 

um objetivo de não só remoção física das famílias, mas também das memórias que ali 

havia uma comunidade onde se moravam muitas famílias. 

A articulação nacional dos comitês populares da copa elaborou um dossiê, no 

qual estima que entre 150 mil e 170 mil pessoas sejam despejadas devido às obras do 
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Mundial e da Olimpíada (Bastos, 2011: C3). 

Muitas críticas surgiram acusando os megaeventos como eventos a priorizarem o 

atendimento aos negócios esportivos e à acumulação de capital, embora se possa notar 

que há expectativas de investimento em infraestrutura urbana. Entretanto, as prioridades 

não são para obras que atendam à infraestrutura urbana, com distribuição igualitária 

entre as diferentes regiões brasileiras, sobretudo, aquelas que mais precisariam, pois as 

maiores oportunidades se concentram nas regiões mais ricas do Brasil.  

Por exemplo, no caso da Copa do Mundo as cidades que concentraram a maior 

parte dos investimentos, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte ficam situadas 

justamente no sudeste, na região mais desenvolvida do país. Aproximadamente 40% do 

total dos investimentos em estádios de futebol para a Copa do Mundo de Futebol foram 

destinados a região sudeste. 

Além disso, em decorrência das obras, estão os problemas associados à remoção 

forçada de comunidades localizadas nas imediações dos locais de eventos, realizado em 

sua maioria no entorno da Vila Autódromo. Aos moldes dos Jogos Pan-americanos Rio 

de 2007, os projetos para os megaeventos indicam que uma eugenização e higienização  

dos espaços urbanos (que certamente terão seus valores de troca bastante alavancados 

após tais eventos), além da desapropriação de moradores e comerciantes, falta de 

transparência no planejamento e transferências de espaços públicos para o setor privado. 

Considero que todo esse processo ocorrido em concomitante à realização dos 

megaeventos que engloba a remoção de aglomerados subnormais, obras de revitalização 

urbana em áreas de estratégico interesse imobiliário teve uma estratégia principal: o 

marketing urbano¹. 

Paradoxalmente, foi um governo socialista, do francês Mitterand, que inaugurou 

o que se tornaria uma “solução” para áreas degradadas: transformá-las por meio da 

construção de grandes equipamentos culturais (museus, óperas e afins), símbolos 

arquitetônicos que aquecem o mercado imobiliário e da construção civil, dão um lustre 

“moderno” à figura do governante, dinamizam o turismo e revigoram o chamado 

“marketing da cidade”, ao preço de uma forte valorização e elitização. (http://nasa-

media.com/v3/files/uploads/titles/title_397/sample.pdf. p.8. Acessado em 10/11/2017) 

No caso atual carioca o poder público não se preocupou em construir apenas 

equipamentos culturais para atrair holofotes e turistas para sua cidade. Até podemos 

ressaltar a revitalização da região central e a ampliação da rede hoteleira, no entanto o 

marketing foi mais amplo, operou também com a construção de apartamentos de alto 
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padrão e remoção forçada de áreas degradas (aglomerados subnormais) dando lugar à 

obras de infraestrutura urbana em algumas áreas. 

A elite carioca, não é mais como aquela elite francesa do governo socialista de 

Mitterland, o interesse que permite que despenda uma boa quantia de dinheiro não se 

resume a equipamentos e entretenimentos culturais, muito pelo contrário, estão mais 

interessados em comprar um bom apartamento em um local agradável seguro, com 

infraestrutura urbana necessária.  

E a prefeitura estava atenta ao interesse da classe média e alta em pagar e pagar 

caro para “morar bem” e decidiu dar início ao projeto neoliberal urbano da cidade-

mercadoria. Mas se a cidade assume caráter de mercadoria precisa ser vendida como 

qualquer outra e para ser vendida precisa ser atrativa aos consumidores. 

É a partir da dinâmica do projeto neoliberal urbano, que surge o marketing 

urbano, pois consiste em um investimento necessário para a venda da cidade. Para um 

espaço urbano se torne atrativo aos consumidores de classe média e alta ele deve conter 

segurança, limpeza, organização e infraestrutura.  

Por isso se investe massivamente na cidade em locais estratégicos fazendo um 

verdadeiro embelezamento superficial com intenção de deixa-la mais atrativa seja para 

compra de um apartamento por um morador seja para escolha da cidade por um turista 

estrangeiro passar as férias. 

Essa maquiagem muitas vezes é apenas de fachada e o poder público utiliza 

algumas técnicas para impressionar a elite, principalmente, o que ficou nítido na 

preparação para os Jogos Olímpicos. Nesse pacote podemos contar não só com 

remoções de áreas degradas, mas também com muros levantados na Linha Amarela (via 

expressa da cidade que liga à zona oeste à zona norte) para encobrir as comunidades, 

como por exemplo, o Complexo da Maré. 

Podemos notar outras estratégias do poder público no pacote de medidas para o 

marketing da cidade: a remoção de vendedores ambulantes de algumas áreas da cidade, 

as tentativas e promessas de limpeza das lagoas da cidade como a Lagoa de 

Jacarepaguá, Lagoa da Barra da Tijuca e Lagoa Rodrigo de Freitas.  

No entanto, esse embelezamento é tão superficial que mesmo em bairros que a 

renda média mensal da população é alta como a Barra da Tijuca ou a Lagoa, as lagoas 

continuam extremamente poluídas demonstrando que quem despeja esgoto sem 

tratamento não são apenas pobres moradores de aglomerados subnormais, mas também 

condomínios residenciais de classe média e alta. 
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Além da realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro terem 

produzido como consequências remoções forçadas, as contradições sobre a realização 

dos Jogos Olímpicos só se acentuavam, deixando questões um tanto pertinentes como, 

por exemplo se os investimentos que a cidade receberia seriam aproveitados pela maior 

parte da população e a longo prazo. Como mostra o trecho a seguir: 

 

[...] o consenso em torno dos megaeventos como estratégia de crescimento 

econômico e social emergiu a partir de uma noção difusa de desenvolvimento 

local acoplada ao planejamento estratégico. Ademais, a experiência 

internacional revelou que os megaeventos são estratégias de alto risco, 

mesmo para os países centrais. Para os países periféricos, onde o déficit de 

serviços públicos é crônico e a infraestrutura é escassa, sobretudo no que 

tange aos equipamentos esportivos, a empreitada dos megaeventos beira um 

ato de fé. Embora não existam dúvidas de que a mobilização de poupança 

pública resulta em crescimento econômico, como estabelece a teoria 

keynesiana, não existem indicações concretas de que os setores beneficiados 

pelos megaeventos são aqueles com maior capacidade de alavancar a 

economia brasileira. (OLIVEIRA, 2011: 272). 

 

A especulação imobiliária do espaço urbano na região se acentuou com a escolha 

da cidade para sediar megaeventos esportivos, assim como ocorreu em Johannesburgo o 

poder público aproveitou a oportunidade da realização de grandes eventos para 

reconfigurar o espaço urbano. Nessa recaracterização podemos ressaltar a remoção 

forçada da população mais pobre, melhoria na infraestrutura urbana da região e aumento 

do custo de vida. 

Sobre o processo de remoções, podemos levantar observar que não foram apenas 

moradias de famílias que foram retiradas com uso da força coercitiva, mas também os 

pontos de venda de comerciantes que ali estava há muitos anos e tinham uma demanda 

grande de consumo por parte da população. Como mostra a passagem a seguir: 

Uma publicação de Ricardo Goethe (2010) pela Folha de S. Paulo em 22 de 

dezembro relacionada à remoção forçada de comunidades foi intitulada "Vizinhos da 

festa" e foi objeto de uma edição especial. Nesta matéria foi relatada que as reformas e 

as construções de estádios desalojariam diversos comerciantes em todo o Brasil. No 

caso de Belo Horizonte já atingira cerca de 300 famílias e 250 comerciantes associados, 

sendo 150 associados efetivos despejados após a interdição para construção da arena 

para Copa do Mundo. 
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 Paralelamente à realização da Copa do Mundo em 2014, alguns comerciantes, 

assim como moradores foram desalojados para a construção da estrutura esportiva 

destinada ao evento. Além disso, há alguns moradores que perderam a moradia e o 

comércio de onde tiravam sua renda ao mesmo tempo porque faziam suas vendas dentro 

de suas casas. 

 O comércio realizado nas próprias casas dos moradores nas comunidades 

(aglomerados subnormais) é algo muito comum no Brasil inteiro. No caso do Rio de 

Janeiro é comum observar que as pessoas vendem mercadorias e serviços nas suas casas 

como comida, sacolé, picolé e serviços de costura, corte de cabelo, conserto de 

eletrodomésticos dentre outros. 

 A Vila Autódromo sofreu com os dois males, os moradores que ali residiam 

perderam suas casas e alguns também sua fonte de renda devido às remoções forçadas. 

Nesse sentido, mesmo aqueles que receberam indenização ou outro tipo de moradia, 

tiveram de começar tudo de novo, adquirir uma nova clientela e reabrir o 

empreendimento na sua nova moradia, sendo então um tanto prejudicados. 

 Outra reportagem publicada em 2012 pela Folha de S. Paulo, a reportagem 

"Estado futebolístico de execução". O autor, deputado federal pelo PSOL Chico Alencar 

chamou a atenção para a remoção de moradias, com possibilidades de afetar 170 mil 

pessoas, desrespeitando o princípio de que ninguém pode ser despejado de sua própria 

casa sem receber outra melhor e próxima.  

Constatou-se uma crítica à Lei Geral da Copa, já que a mesma fere direitos 

nacionais para atender um projeto transnacional, assegurando diversos privilégios à 

Fifa, afrontando até princípios liberais, como o de livre iniciativa. Ademais, não existe 

transparência, o processo está envolto de grande subserviência, já que os compromissos 

do governo com a Fifa, assinados em 2007, seguem cercados de mistério. As 

informações sobre gastos e etapas das obras, nos portais oficiais, são contraditórias e 

incompletas (Alencar, 2012: A3).  

Desde a Copa do Mudo já havia mistério nas informações sobre os projetos que 

seriam construídos e os respectivos valores. Com a chegada dos Jogos Olímpicos no 

Rio de Janeiro essa falta de transparência foi mais uma vez uma característica das obras 

para o evento. O projeto para a remoção da Vila Autódromo foi marcado por mistério e 

mentiras, o poder público fez alegações infundadas e extremamente contraditórias. 

Primeiro argumentaram para a remoção da localidade a questão da segurança aos 

jogos já que a comunidade ficava ao lado da nascente Vila Olímpica. Após esse 
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argumento perder força, pois veio a público que a V.A não tem problemas de violência 

urbana, alegaram que a V.A não atendia as normas ambientais daquela localidade. 

Dessa forma, a prefeitura apresentou rapidamente um novo projeto viário, 

alterando a rota da Transcarioca já em obras (e com várias irregularidades no 

licenciamento ambiental), somente para passar por cima da V.A. Especialistas de 

Universidades Federais localizadas no Estado do Rio de Janeiro se uniram aos 

moradores para propor um plano alternativo que evitasse a remoção de mais de 

trezentas famílias. 

A Prefeitura de início aceitou a proposta de um plano alternativo, mas logo 

depois abandonou as negociações e as reuniões e começou a negocia individualmente 

com os moradores.  Começou, a partir de então, um assédio cotidiano dos funcionários 

da Prefeitura, segundo relatam os moradores.  

"O prefeito mente. Os moradores estão sendo coagidos a aceitar a indenização", 

diz algumas pichações logo na entrada da vila. Bienenstein explica: "Esses funcionários 

dizem que a família deve sair senão vão perder tudo. Fazem pressão, dentro da 

comunidade e dentro das famílias". 

Em meio ao fervor da preparação para as Copa do Mundo, a Folha de S. Paulo 

lança outra publicação a cerca do tema das remoções em 4 de outubro de 2012, 

intitulada "Moradores de 'favela esquecida' no Rio vivem entre escombros e ratos", 

Fabio Brisolla destacou a remoção forçada de famílias próximas da comunidade do 

Metrô. 

Segundo o autor da matéria, situada a 500m do estádio da final da Copa de 2014, 

a favela está sendo removida pela prefeitura. Desde outubro de 2010, moradores de 354 

casas foram para conjuntos habitacionais Em quatro anos, a gestão Eduardo Paes 

(PMDB), candidato à reeleição, removeu pelo menos 19 mil famílias em 192 

comunidades (Brisolla, 2012: C4). 

Talvez o caso da Vila Autódromo tenha sido o mais conhecido no Rio de Janeiro 

por ter sido considerado um símbolo de resistência, apesar da remoção da maior parte 

das famílias. Entretanto a prefeitura no período que antecedeu a Copa do Mundo e as 

Olímpiadas removeu um número alarmante de famílias em diversas comunidades em 

prol do projeto neoliberal urbano. 

No caso específico da Vila, a resistência de seus vizinhos fez com que as 

compensações fossem mais justas. Mas para os que ainda mantêm a esperança de 

continuar na comunidade, a questão não é conseguir uma boa indenização, mas sim de 
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respeitar o direito de permanecer onde desejam morar. "O que queremos é 

urbanização!", gritava Penha, moradora da Vila e outras dezenas de vizinhos em um ato 

de Copacabana realizado no início de agosto de 2015. 

 A relatora de Direito à Moradia Adequada do Conselho de Direitos Humanos da 

ONU, Raquel Rolnik, criticou ontem o valor pago pelo poder público para indenizar as 

famílias que estão sendo removidas para obras da Copa do Mundo Fifa de Futebol 

Masculino de 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio, 2016. Ela participou do lançamento 

do dossiê "Megaeventos e violações dos direitos humanos no Rio de Janeiro", elaborado 

pelo Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas (Barsetti & Rogero, 2012: 51). 

A localidade onde fica situada a V.A no bairro de Jacarepaguá sofreu mais por 

conviver ao lado da maior obra dos Jogos Olímpicos: o Parque Olímpico. E por ser um 

bairro que os investidores imobiliários sempre tiveram interesse em revitalizar para 

poder transformar em uma expansão da Barra da Tijuca com grandes condomínios 

residenciais, nos mesmos parâmetros. 

Por isso, a cobiça por remover a V.A se tornou grande demais por parte da 

prefeitura. Lembrando que na lógica do projeto neoliberal urbano de cidade mercadoria, 

a mercadoria tem que se tornar atrativa para o consumidor que no caso são os 

moradores da cidade ou a quem interesse passear ou estar por uma temporada.  

Apesar de o poder público argumentar que aqueles que terão suas casas 

removidas pelo uso legítimo da força serão reassentados em outras moradias ou com 

indenizações, um morador da Vila explica porque existia um desejo comum de 

permanecer na Vila antes de começarem as remoções: 

"Aos 14 anos, eu e minha família fomos removidos da Ilha dos Caiçaras, na zona 

sul do Rio, ao lado da praia e da Lagoa. Roubaram a minha infância. Fomos 

reassentados na Cidade de Deus e, anos depois, fui desapropriado de novo, por causa 

das obras da Linha Amarela. E agora passo pela minha terceira remoção. Só que agora 

vejo minha filha, de 13 anos, passar pelo mesmo que passei quando era criança. Ela 

sofre porque vários de seus amigos já não estão mais na comunidade". 

A arquiteta Regina Bienenstein, coordenadora adjunta do projeto e do Núcleo de 

Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos (NEPHU), da UFF. que participou do 

projeto popular alternativo explica porque a comunidade cresceu em número de 

habitantes e de casas: 
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"Muitos estão lá há mais de 40 anos. Começaram com barracos e, ao longo do 

tempo, foram investindo em suas casas. Alguns de meus alunos se surpreendem porque 

muitas são grandes, mas é que as pessoas têm o direito de melhorar suas moradias! É 

natural, é desejável! O que sempre faltou foi a presença do poder público, urbanizando a 

área". 

A arquiteta argumenta que foi uma pena a Prefeitura preferir remover a Vila do 

que recuperá-la e urbanizá-la fornecendo todo um espetáculo para os meios de 

comunicação internacionais, que estarão instalados em um edifício construído ao lado 

da comunidade. A Prefeitura podia ter feito da recuperação da comunidade um cartão de 

visitas das Olimpíadas, promovendo um verdadeiro legado social. 

O Jornal Estadão também publicou uma matéria a cerca do tema em cinco de 

março de 2010 com o título “Olimpíada e copa trazem prejuízo social", de autoria de 

Jamil Chade. O artigo busca argumentar que os megaeventos esportivos têm 

prejudicado o direito à moradia de boa parte da população, principalmente a mais pobre. 

A organização de Copas do Mundo e Jogos Olímpicos causou a expulsão de 

milhares de pessoas de suas casas e, na grande maioria dos casos, teve impacto negativo 

sobre a situação de moradia para a população. A conclusão é da Organização das 

Nações Unidas (ONU), que apresenta hoje, em Genebra, seu primeiro relatório 

completo sobre o impacto de megaeventos esportivos sobre a vida das pessoas nas 

cidades que os sediam e desfaz o mito de que apenas trazem benefícios à população 

(Chade, 2010: 82). 

Já o Jornal New York Times publicou a reportagem "Slum dwellers are defying 

Brazil's grand design for olympics", de Simon Romero, em 5 de março de 2012 que 

mostrou o processo de remoções forçadas na cidade do Rio de Janeiro. Até a mídia 

internacional resolveu lançar sua contribuição jornalística sobre o tema. 

 A reportagem abordou que a luta e resistência tem se utilizado de micromídias 

para postar suas mensagens em redes sociais, com destaque para o Youtube e o Twitter. 

Essa perspectiva de remoção contraria a proposta dos megaeventos esportivos, como 

expressão máxima de elevação da nação no cenário mundial, sendo símbolos de 

crescimento econômico e renome internacional (Romero, 2012). 

O jornal novaiorquino revelou ainda que o movimento social nas 12 cidades 

reuniu cerca de 170 mil ativistas que enfrentaram a remoção forçada de comunidades 

que estão sendo afetadas pelos projetos da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016. 
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As remoções foram marcadas por adaptação da legislação brasileira como a 

ambiental para que fosse possível reconfigurar o espaço urbano. Um dos principais  

desafios da remoção localiza-se na Vila Autódromo, que abre o caminho para o Parque 

Olímpico, uma vez que a comunidade está resistindo ao despejo. 

Em toda a cidade do Rio de Janeiro, segundo o dossiê sobre as violações de 

direitos humanos, 77.206 pessoas foram removidas das suas casas entre 2009 e 2015. É 

claro que reconheço o caso da cidade como peculiar por ter sediado alguns jogos da 

Copa em 2010 e todos os eventos dos Jogos Olímpicos 2016, mas tendo em vista as 

proporções dos eventos e o período que o dossiê toma como base se pode notar que as 

Olimpíadas que causaram maior destruição do direito de moradia na cidade. 

É impossível passar pela localidade onde fica a V.A e não perceber que o espaço 

urbano foi alterado de forma significativa. Quem costumava a frequentar a região antes 

da preparação para os Jogos Olímpicos até se assusta com as proporções das mudanças 

de infraestrutura que foram realizadas na região. 

A Vila não ser tornou símbolo apenas de resistência aos megaeventos 

internacionais colocando em dúvida todo aquele legado positivo do evento, mas 

também se tornou símbolo de resistência ao processo de reconfiguração urbano 

desenhado sobre moldes neoliberais que caracterizam a cidade como uma mercadoria. 

No Rio, o programa de pacificação da Polícia Militar (UPP) trouxe um aumento 

da percepção de segurança e, com isso, o processo de gentrificação se tornou evidente 

em algumas comunidades como no Santa Marta, que foi a primeira comunidade a 

receber a experiência de pacificação. Nesta comunidade, os custos de habitação 

praticamente dobraram nos sete anos desde que a UPP foi instalada e uma classe de 

maior renda está se mudando para lá, atraída pela vista deslumbrante e estilo de vida 

boêmio.  

Estes moradores mais recentes e de maior renda por serem se classe social 

diferente não participam das reuniões da comunidade, e evitam alguns aspectos do estilo 

de vida tradicional da favela como o banho de sol na laje. Mas usufruem de uma vista 

peculiar e de um ambiente onde tomar uma bebida na madrugada acompanhada de uma 

boa música brasileira é muito comum. 

Santa Marta é uma comunidade em um processo de mudanças rápidas com 

alguns moradores sendo expulsos pelo preço de uma área, onde eles viveram todas as 

suas vidas. Um processo semelhante está ocorrendo no Vidigal e outras favelas da Zona 

Sul, como descrito pelo geógrafo urbano Christopher Gaffney. Segundo ele, a 

http://bit.ly/YZD9al
http://bit.ly/1z9VBs9
http://bit.ly/XuDNKV
http://bit.ly/1QJCFw5
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gentrificação é um dos objetivos principais e explícitos da política de pacificação no Rio 

de Janeiro. 

É notório um processo de remanejamento social urbano paralelo à política de 

pacificação das comunidades no Rio de Janeiro, em sua maioria na Zona Sul da cidade, 

área com preço de imóveis valorizado. No pacote neoliberal de reestruturação urbana o 

poder público colocou dentro a política de pacificação nessa área da cidade para 

contribuir com o plano de reforma urbana e social. 

Os Jogos Olímpicos estão foram utilizados pela Prefeitura do Rio para remover 

os pobres de seus centros urbanos, tanto através de remoções de comunidades como 

a Vila Autódromo quanto através da gentrificação de favelas como Santa Marta e 

Vidigal. 

Aos pobres sobra a oportunidade de reassentamento em áreas longínquas de 

onde residiam, ou adquirirem um imóvel para morarem sob a condição de compra ou 

aluguel, mas que de acordo com a sua renda familiar não conseguirão se manter ou 

voltar para as localidades de onde tiveram de sair.  

Essa condição espacial urbana a quais os pobres estão submetidos só frisa o 

desrespeito ao direito à moradia, assim como, a política de segregação do espaço urbano 

que o poder público tem colocado como prioridade na sua agenda nos últimos anos com 

a chegada dos megaeventos esportivos. 

A Prefeitura do Rio de Janeiro cede espaço aos investidores e grandes 

construtoras como Odebrecht e Andrade Gutierrez, que inclusive estão sendo 

investigadas na Justiça na Operação Lava Jato para construção de grandes 

empreendimentos fornecendo a eles o que eles precisam: espaço físico, terreno para 

construir ou espaço político, alteração de legislação ou aprovação de projetos públicos 

que abrirão licitação para grandes obras. 

Essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada para promoção de 

megaeventos esportivos foi iniciada pelo COI em 1980, portanto se restringia apenas 

aos Jogos Olímpicos. Em 1990 outras organizações esportivas internacionais também 

adotaram a prática de organização de megaeventos esportivos como um dos 

componentes do planejamento urbano estratégico. 

Nesse sentido, o interesse latente da Prefeitura em promover um distanciamento 

espacial entre os pobres e a elite aparece como um ótimo aliado ao modelo de reforma 

urbana, proposto pela realização dos eventos esportivos. Nesse modelo é a iniciativa 

privada que investe a maior parte do capital, para mais tarde obter lucro com a venda, 

http://bit.ly/Nfddvg
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como o caso das Vilas Olímpicas que abrigam os atletas durante os Jogos, no entanto os 

apartamentos são destinados à venda. 

Mary Douglas, antropóloga britânica realiza uma delimitação história do 

conceito de sujeira. Douglas (1966) nos oferece uma visão que sujeira não está apenas 

associada à poeira, derramamento e lixo, mas também à qualquer coisa considerada 

destoante, ou seja, fora do lugar. 

No Rio de Janeiro, o incremento das remoções e das políticas que promove a 

gentrificação mostra que as populações marginalizadas como a população negra, pobre 

e aquelas que vivem nas favelas têm sido classificadas como “fora do lugar” pelas 

autoridades.  

A partir dessas lentes providas por Mary Douglas, podemos afirmar que quando 

políticos e urbanistas dizem que querem limpar alguma região da cidade, eles querem 

dizer que querem remover essas populações que foram consideradas fora de seus 

lugares em um ambiente previsto para ser exclusivo da elite. 

Nessa perspectiva os moradores da cidade não perdem seu direito à moradia 

ação por conta da realização dos eventos esportivos, mas por um planejamento urbano 

voltado para o lucro e para atender a elite onde os pobres ficam excluídos. O presente 

trabalho demonstra que a reestruturação urbana aliada à realização dos eventos não é o 

fator que gera prejuízo social em si, mas sim pelo modelo neoliberal de iniciativa 

privada que visa remanejar os pobres das áreas mais cobiçadas pela elite. 

A rejeição do Plano Popular de Urbanização da Vila Autódromo pela Prefeitura, 

que foi desenvolvido por especialistas e moradores sob as condições que a Prefeitura 

determinou ratifica que o verdadeiro interesse não consiste em realizar apenas as 

mudanças de infraestrutura urbana necessária aos eventos, mas em remover áreas 

consideradas degradadas, ou seja, com a presença de população pobre e negra. 

Para o arquiteto Lucas Faulhaber, coautor do SMH 2016: Remoções no Rio de 

Janeiro Olímpico, o interesse em remover as favelas são a essência dos projetos 

urbanísticos, por isso as tentativas de negociações quase sempre são mal sucedidas. Não 

é que as favelas e aglomerados subornais tenham de sair porque ocasionalmente o 

trajeto passa no meio delas, mas porque o trajeto foi colocado já no projeto inicial 

intencionalmente em cima das favelas. 

Se houvesse alguma tentativa por parte do poder púbico brasileiro em urbanizar, 

levar saneamento básico e toda a condição necessária para higiene e a limpeza dos 

moradores das áreas carentes urbanas, os números de remoções no país seria menor e os 

http://bit.ly/1Knx3UB
http://bit.ly/1VrS59R
http://bit.ly/1VrS59R
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valores de investimento em saneamento básico muito maior. No entanto não foi essa 

situação que os dados constataram. 

A política de combate das formas de moradias mais populares se iniciou com o 

interesse de remoção dos cortiços na era do prefeito Pereira Passos. Em 1903, o então 

prefeito da cidade deu início a uma reforma urbana, inspirada na reforma de Paris 

ocorrida algumas décadas antes que construiu praças, alargamento de ruas e criou 

estruturas de saneamento básico. As principais heranças da Gestão Passos são o Teatro 

Municipal, O Museu Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Central e as Avenidas Rio 

Branco e Maracanã. 

Os cortiços no Rio de Janeiro também representavam formas de moradia 

precária que careciam de serviços essenciais à higiene e a saúde humana. Logo, também 

tem conotação no sentido do conceito de “slum” proposto por Mike Davis, utilizado no 

presente trabalho. 

Os cortiços foram destruídos e os moradores pobres que não tinham para onde ir, 

pois não podiam pagar por moradia, deram origem à primeira favela do Rio de Janeiro: 

O Morro da Providência na região central da cidade. Dessa forma apareceu uma nova 

forma de moradia precária (“slum”) e carente no século XX que os moradores dos 

países subdesenvolvidos, principalmente os de grandes cidades conhecem muito bem. 

Passou mais de um século desde a Reforma Passos, mas no que diz respeito 

sobre a Prefeitura em legitimar a remoção de territórios populares na cidade com 

projetos urbanísticos, sem oferecer oportunidade aos que ficaram sem residência em 

morarem de forma digna e próxima parece que nada mudou. 

Igualmente no que diz respeito do poder público brasileiro preferir remover 

moradias de famílias pobres e carentes de serviços urbanos essenciais do que levar 

condições de higiene, limpeza e saúde a esses moradores.  

Os projetos urbanísticos públicos no Rio de Janeiro estão introduzidos na 

dinâmica neoliberal de cidade mercadoria. Portanto, possuem especial interesse em 

remover aglomerados subnormais, bem como ínfimo interesse em manter essas formas 

de moradia para que os pobres sejam remanejados para outros locais da cidade, 

separando-os de quem realmente pode comprar um imóvel caro: a elite. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O caso da Vila Autódromo serve para ilustrar um processo de âmbito 

internacional de remoções da população de baixas camadas sociais ao longo das duas 

últimas décadas. Os megaeventos esportivos como a Copa do Mundo de Futebol (FIFA) 

e os Jogos Olímpicos (COI) levaram os países subdesenvolvidos com urbanização 

incompleta a entrarem em um plano neoliberal de reestruturação urbana que beneficia 

apenas os ricos.  

Assim como a história das remoções das famílias da Vila por um lado se 

assemelham à muitos outros pelo Brasil e por outro se diferem. Não se difere apenas 

porque teve repercussão internacional e por ser vizinha ao Parque Olímpico, mas pelo 

fato da maioria dos moradores terem conseguido indenizações mais compensatórias e 

justas do que em outros casos ou reassentamento em projetos habitacionais próximos. 

A maior parte dos moradores de favelas ao redor do Brasil e até mesmo no Rio 

de Janeiro que sofreram com o processo de remoções não receberam indenizações 

justas, não tiveram oportunidade de reassentamento ou foram reassentados em áreas 

bem distantes de onde residiam e dos grandes centros urbanos.  

Em todos os casos os moradores além de perderem suas casas não tiveram 

alguma oportunidade de morar próximo de onde eram suas casas porque aqueles que 

receberam indenizações injustas não conseguiriam comprar ou alugar um imóvel na 

mesma localidade.  

E na grande maioria dos casos aqueles que conseguem reassentamento em um 

dos projetos habitacionais do Programa do Governo Federal “Minha Casa Minha Vida” 

vão morar em uma área um tanto distante da localidade de onde moravam. Sob esse 

aspecto podemos notar que o Programa do Governo facilita a obtenção de imóvel 

próprio, mas restringe esses imóveis a localidades mais afastadas ou menos valorizadas 

pelo mercado imobiliário por contarem com menos infraestrutura urbana. 

Entendendo também o fenômeno das remoções forçadas como um elemento 

intimamente relacionado ao processo de reconfiguração urbana que tem como objetivo 

principal o investimento em infraestrutura urbana em algumas estratégicas áreas da 

cidade removendo nelas espaços considerados degradados e lançando novos 

empreendimentos. 

Sob a dinâmica de mercadoria, a cidade primeiramente passa pelo processo de 

marketing urbano realizando todas essas mudanças no espaço urbano para depois ser 
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colocada à venda para quem puder pagar. Nesse modelo de cidade mercadoria o custo 

de morar em algumas localidades sobe muito e a população de camadas mais baixas vão 

saindo gradativamente e não possuem mais condição socioeconômica de voltarem a 

residir em tal localidade.  

Esse processo de exclusão promovido pelas remoções reforça o modelo 

hierarquizante e excludente da sociedade brasileira, tendo impactos diretos nos direitos 

conquistados pela sociedade e garantidos em Constituição. Porém, no Brasil muitas 

vezes os direitos, nomeadamente o de moradia, a exemplo de outros, de fato não se 

desdobraram em realidade de forma evidente até hoje, representando uma luta que 

transcende este momento político analisado. 

Logo, fere a própria constituição federal que determina no artigo 6° que todo 

cidadão tem direito a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados. E também fere diretos conquistados ao longo do tempo pela sociedade 

civil, como por exemplo, o CDRU (Concessão de Direito Real de Uso) que legitima e 

legaliza 140 famílias da Vila Autódromo a desfrutarem do direito de posse desde 1998 

por um período de 99 anos, 

Assim como reforça o modelo de segregação social dentro do espaço urbano 

comum em muitas cidades ao redor do mundo. Esse modelo exclui os mais pobres de 

algumas áreas altamente valorizadas no mercado imobiliário com infraestrutura urbana 

de qualidade, separando em diferentes localidades os mais pobres e os mais ricos. 

Considero que a incorporação do espaço urbano pelo modo de produção 

capitalista se intensificou e opera com duas estratégias principais: a remoção forçada, 

que atribui principal atenção nesse trabalho e a remoção gradativa, que possui relação 

direta com o processo de gentrificação.  

Dessa forma, entendo que o a reestruturação do espaço urbano que necessita 

criar um marketing urbano primeiro remove à base da força legítima aqueles que ao 

poder público, aos grandes investidores imobiliários e a elite interessa interesse retirar 

daquela localidade. 

 E depois com o custo de vida subindo de forma tangencial no que diz respeito a 

preço dos imóveis, aluguéis, mercadorias e serviços básicos os que possuem renda mais 

baixa começam a deixar o bairro onde moravam e os mais ricos começam a ocupar 

aquele espaço. É não somente uma reforma de caráter urbano, mas igualmente uma 

reforma social. 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922014000200015 

 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-

67252016000200012&script=sci_arttext 

 

http://nasa-media.com/v3/files/uploads/title_397/sample.pdf 
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