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“Nossa história, nossos 

direitos, nossa moradia não 
tem preço. Nem todos 

conseguiram ficar, porque a 
luta é muito cruel, muito 

desigual, muito desgastante. 
Eu lutei e nunca foi com ódio. 

Foi difícil, mas eu não sai. 
Continuo aqui firme e forte. Ô 

baixinha abusada, né? ” 

Maria da Penha – moradora 
da Vila Autódromo. 

 
                                                                

“Se, na verdade, não estou no 
mundo para simplesmente a ele me 
adaptar, mas para transforma-lo; se 

não é possível muda-lo sem um 
certo sonho ou projeto de mundo, 
devo usar toda possibilidade que 
tenha para não apenas falar de 

minha utopia, mas participar de 

práticas com ela coerentes. ”  
Paulo Freire. 

 
“A primeira condição para 

modificar a realidade 
consiste em conhece-la. ” 

Eduardo Galeano. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMO 
 
O trabalho de pesquisa busca discutir as regularidades a respeito da construção segregada do 
meio urbano e das violações do direito à cidade, como um direito humano. A partir de uma 
abordagem das particularidades da formação dos complexos aglomerados urbanos no Brasil, 
a discussão visa refletir sobre processos gentrificadores e a influência do planejamento 
urbano para a constituição das cidades. Tendo como referência a luta de resistência dos 
moradores da comunidade Vila Autódromo – na cidade do RJ, o trabalho destaca como o 
direito à cidade é negligenciado por parte do poder público. A partir de significados do 
engajamento ao direito à cidade, pela contribuição das abordagens de Henry Lefebvre e 
David Harvey, a discussão temática questiona o significado de viver e ser um cidadão das 
regiões urbanas. Da mesma forma, a presente pesquisa irá se debruçar em entender o 
planejamento urbano, discorrendo acerca da influência do Estado para a constituição das 
cidades e dos atores econômicos e sociais, analisando o planejamento estatal a partir das 
reflexões de Ermínia Maricato, Carlos Vainer e Eduardo Marques, estudiosos das políticas 
públicas urbanas no Brasil. Assim, após as abordagens temáticas sobre as problemáticas 
urbanas, em especial, a remoção de comunidades locais e o planejamento, será feito um 
estudo de caso, a partir da análise da construção do Plano Popular da Vila Autódromo, que 
foi uma marca de resistência pelo direito à cidade e contra a supressão da memória local e 
pelo direito de permanecer e continuar existindo. 
 
Palavras-chave: direito à cidade, urbanização, planejamento urbano. 
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1 Introdução 

 

O tema do presente projeto de pesquisa gira em torno do planejamento urbano no 

Brasil e da resistência de moradores da comunidade Vila Autódromo, situada na zona oeste 

da cidade do Rio de Janeiro, para terem seus direitos à moradia e à cidade garantidos. Nesse 

sentido, para construir a discussão temática, o trabalho a seguir irá se debruçar sobre duas 

particularidades consideradas de grande relevância para discorrer sobre a realidade nas 

cidades brasileiras: a formação histórica dos aglomerados urbanos e a função do 

planejamento como forma de constituição da cidade; e assim analisar, a partir de um estudo 

de caso, a situação específica envolvendo a comunidade Vila Autódromo.  

 

A questão da segregação urbana no Brasil decorre de uma discussão bem ampla e 

complexa, que envolve pensar inúmeras dimensões para discorrer acerca do habitar na cidade 

e do direito a uma moradia digna. Nesta perspectiva, a falta de políticas públicas mais 

abrangentes para a concretização do direito à cidade, nas metrópoles brasileiras é produto de 

um processo de industrialização e de urbanização caótico que culminou no fenômeno da 

segregação do espaço urbano. Entretanto, olhando para o fenômeno da industrialização que 

induz a urbanização brasileira e organiza a constituição das cidades, podemos caracterizar 

circunstâncias particulares da realidade do país e, também, de sua inserção num mercado 

global. Dessas peculiaridades, podemos trazer aspectos da nossa formação urbana que se 

processa em meio à concentração de terras, grandes movimentos de migração regional e 

assimetria de crescimento econômico entre as cidades. Outro aspecto a ser destacado é a 

atuação do Estado, capital e sociedade, enquanto atores históricos de influência dentro da 

arena política para o planejamento urbano e a construção do espaço.  

 

Efetivamente, o processo histórico de constituição das metrópoles brasileiras é 

destacado pelo crescimento econômico desigual e pelos grandes fluxos migratórios. Dessa 

forma, o desenvolvimento das cidades foi marcado pela atuação dos polos de crescimento:  

 

A metrópole (mãe das cidades) é aquela que, tendo exercido o papel 
de polo de atração, provocou o surgimento ou crescimento de outras e 
passou a comandar, de certa forma, a vida econômica, social, cultural 
e política dos municípios estabelecidos ao seu redor, funcionando 
como elemento integrador e articulador desse conjunto e gerando 
movimento constante de seus habitantes em sua direção à procura de 
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trabalho, instituições de saúde, ensino, rede bancária, bens de 
consumo, lazer etc. (Alves, 1997, p.17) 

  

Com efeito desse desenvolvimento econômico marcado pela atuação dos polos de 

crescimento e por grande disparidade econômica, milhares de pessoas transferiram-se para os 

grandes aglomerados urbanos, principalmente em torno de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro 

(RJ). No entanto: 

 
A transferência da população rural para a cidade, no caso brasileiro, 
não é consequência somente do crescimento do setor industrial, tal 
como aconteceu nos países ricos, mas se deve também a uma 
verdadeira fuga do lavrador, devido às péssimas condições de 
trabalho e vida no campo.  (Alves, 1997, p.11) 

 

Assim, este trabalho busca discutir as particularidades da formação das cidades 

brasileiras, destacando os grandes fluxos migratórios, o crescimento concentrado e o processo 

de planejamento urbano, que tem privilegiado a constituição de cidades cada vez mais 

excludentes/segregadas e permeadas por uma função de planejamento com forte tendência de 

construção mercadológica do espaço.  Dessa forma, busca-se discutir a influência dos atores 

econômicos - capitais do urbano (Marques, 2013) -e métodos de gestão pública inspirados 

em conceitos e técnicas de estratégias empresariais, a chamada nova questão urbana (Vainer, 

2000), o que vem se tornando o paradigma de planejamento das cidades. Desse planejamento 

é possível discernir certas regularidades históricas no que tange à produção de cidades 

segregadas, desrespeitando a diversidade intrínseca da própria Pólis (Lefebvre, 2001), o que 

acarreta nos grandes inchaços urbanos, desigualdades regionais, violações de direitos 

humanos e grande déficit habitacional. 

 

Assim, o intuito deste trabalho é demonstrar como o fenômeno de periferização e 

favelização das classes populares no Brasil é decorrente do modo historicamente segregado 

de organização das cidades e das concomitantes formas de planejamento urbano que 

privilegiaram o mercado em detrimento da sociedade, sendo o “mercado” entendido neste 

trabalho como peça fundamental de construção urbana, a partir da sua influência local e 

global. A partir desses temas, é possível discutir como se deu a resistência de moradores da 

comunidade Vila Autódromo, através da construção do Plano Popular, alternativo ao Plano 

da Prefeitura do RJ, sendo essa comunidade alvo de remoções em decorrência das obras para 

as Olimpíadas RIO 2016 e do planejamento estratégico da cidade do RJ (2009-2013; 2013-

2016). 
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Dessa forma, o objetivo da pesquisa mostra-se relevante, pois está interessado em 

analisar a formação do meio urbano e seus desdobramentos, que implica em considerar as 

problemáticas sociais, em especial a questão da segregação urbana, do direito à cidade e da 

gestão das políticas públicas de planejamento urbano, tendo como foco principal a análise do 

Plano Popular da Vila Autódromo, que buscou, através de sua construção, lutar pelo direito 

de permanência e moradia dentro da própria cidade. 

 

Portanto, a partir da compreensão do direito à cidade trazida por Harvey (2001), que 

“é o direito comum antes de individual, já que ele depende inevitavelmente do exercício de 

um poder coletivo de moldar o processo de urbanização”, torna-se possível questionar como a 

formação das metrópoles e como o planejamento urbano, de forma regular, influencia a 

questão habitacional e o segregacionismo da cidade.  

 

 

2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral: Constatar regularidades no padrão de desenvolvimento das cidades 

brasileiras, analisando o modo segregado de ocupação do espaço urbano como resultado de 

reformas urbanas, que acirram o fenômeno da segregação, e de décadas de omissão 

governamental no que se refere à concretização de políticas públicas fundamentadas no 

direito à cidade, principalmente em relação à questão habitacional e ao reconhecimento de 

comunidades locais. 

 

2.2 Objetivos específicos:  

● Discutir os aspectos das migrações regionais e das assimetrias do crescimento 

econômico entre as cidades (modernização e industrialização da economia); 

● Discorrer acerca da governabilidade das regiões metropolitanas, discutindo os 

desdobramentos do planejamento urbano, em especial o chamado planejamento 

estratégico ou a nova questão urbana; 

● Discutir a influência dos atores sociais e econômicos, em específico os capitais do 

urbano, dentro da arena política para a construção do planejamento urbano; 

● Discorrer sobre o direito à cidade, trazendo significados teóricos e práticos; 
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● Entender o processo de resistência da comunidade Vila Autódromo, a partir da 

construção do Plano Popular desenvolvido pelos moradores locais e professores 

ligados aos institutos da UFRJ e UFF, em contraponto ao Plano proposto pela 

prefeitura do RJ que prevê remoções em decorrência das obras para as Olimpíadas 

RIO 2016. 

  
 

 

3 Revisão Bibliográfica 

 

O direito à cidade, à vida urbana 

 

Ao observar o ambiente urbano e seus desdobramentos sobre as dinâmicas intrínsecas 

à sua realidade, devemos considerar certas características. Assim, para discorrer acerca das 

questões teóricas e práticas que envolvem pensar o direito à cidade, e aqui pensando como a 

condição à vida urbana, as contribuições de Henry Lefebvre e David Harvey são de grande 

relevância. Dessa maneira, como se pode observar atualmente, o ambiente urbano se 

manifesta por sua expansão contínua e crescente influência sobre os modos de vida. Assim, 

para iniciar a discussão temática, é importante referenciar as questões a partir da contribuição 

de Lefebvre sobre o fenômeno do urbano. Nesta perspectiva, devemos entender os 

significados que dizem respeito ao viver dentro da cidade. Desta forma, para Lefebvre, “a 

Terra foi o grande laboratório do homem e só há pouco é que a cidade assumiu esse papel e 

assim sendo o fenômeno do urbano manifesta sua enormidade, desconcertante para a reflexão 

teórica, para a ação prática e mesmo para a imaginação” (Lefebvre, 2001, p.9). Logo, 

Lefebvre deixa claro que o ponto de discussão do ambiente da cidade é recente e parte do 

engajamento de compreender a chamada sociedade urbana, na qual a industrialização se 

apresenta como ponto de partida para a reflexão. Sendo assim, é relevante diferenciar o 

indutor e o induzido do motor das transformações ocorridas. Segundo Lefebvre, pode-se 

considerar o processo de industrialização como indutor e as questões relativas às 

transformações sociais, ao crescimento do tecido urbano e ao consequente desdobramento da 

vida na cidade como induzido. 

 

Em seu livro “O direito à cidade”, Lefebvre busca discorrer como a sociedade urbana 

se forma enquanto produz ela mesma, buscando reconsiderar a filosofia, a arte e a ciência. 
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Para a presente pesquisa, considera-se importante fixar os aspectos da ciência, a partir do 

fenômeno do urbano e da vida na cidade. Assim, segundo Lefebvre, a ciência, para 

compreender a vida urbana, terá que se confrontar com um novo objeto, sem que renuncie 

sua especificidade e da mesma forma com uma realidade que exige uma capacidade de 

totalidade e síntese. Com isso, pode-se caracterizar a importância de conceber uma estratégia 

do conhecimento inseparável da estratégia política para a construção da cidade urbana e 

industrial, e a partir dessa constatação considera-se a orientação para o engajamento e o 

reconhecimento da prática de um direito, o direito à cidade, à vida urbana, renovando os 

aspectos humanistas e democráticos. 

 

A cidade urbana, moderna e industrial, discutida por Lefebvre, possibilita considerar 

as necessidades sociais, o que significa pensar exigências de uma ampla gama de 

necessidades individuais, já que dentro do tecido urbano se distinguem os mais variados 

grupos, classes e facções. O ambiente urbano abrange os centros de vida social e política, 

agrupa a vida comunitária, em que todos os seus citadinos convivem e convergem. Embora 

tenha por característica reunir a vida em comunidade, os conflitos são inerentes, já que os 

contrastes entre riqueza e pobreza, entre poderosos e oprimidos se fazem presentes e reais no 

espaço urbano. A cidade emerge então como arena de disputas e produtora de desigualdades. 

Dessa forma, ainda segundo Lefebvre, “as necessidades sociais têm um fundamento 

antropológico; são opostas e complementares (...) a necessidade da cidade e da vida urbana só 

se exprime livremente nas perspectivas que tentam isolar e abrir os horizontes. ” (Lefebvre, 

2001, p.105). Sendo assim, uma importante consideração e contribuição de Lefebvre consiste 

em entender a cidade como uma obra, já que a mesma nunca se encontrará acabada, sendo 

sempre importante reconsiderar os aspectos já construídos e também as necessidades sociais. 

A cidade moderna, portanto, emerge como um espaço em aberto, em constante construção e 

transformação.  

 

Assim, a partir das referências de Lefebvre sobre as dimensões do urbano, 

encontramos um diálogo com as abordagens de Harvey, no que se refere às transformações 

do urbano forjadas pela combinação da ação estatal e de grandes corporações econômicas em 

diversas situações históricas: Paris, 1848; EUA, 1940; Seul, 1988 – que acabaram por 

provocar transformações na infraestrutura da cidade, mas também a construção de uma nova 

maneira de vida social e urbana. Com base nas críticas pontuadas por Lefebvre e Harvey, é 

possível dialogar acerca de como é concebido o espaço urbano no sistema capitalista e as 
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abordagens teóricas e práticas do direito à cidade, sobretudo buscando construir uma análise 

que sintetize os aspectos econômicos e sociais deste processo. Tais transformações estudadas 

por Harvey estiveram alicerçadas pela lógica do consumismo e pela produção mercadológica 

do meio urbano. O principal motor do processo de urbanização e da consequente 

transformação do urbano foi o papel particularmente ativo de absorção do excedente 

capitalista. A produção da cidade é vista como um modo de escoar o excedente de capital, 

criando novos meios de produção e consumo.  

 

O direito à cidade, como ele está constituído agora, está 
extremamente confinado, restrito na maioria dos casos à pequena elite 
política e econômica, que está em posição de moldar as cidades cada 
vez mais ao seu gosto. (Harvey, 2012, p.87) 

 

Assim, trazendo a discussão em torno do direito à cidade, a contribuição de Harvey 

implica perceber a condição da construção do urbano em benefício de uma classe abastada, já 

que o controle sobre a distribuição do excedente se concentra em poucas mãos. Segundo 

Harvey, as cidades emergem da concentração social e geográfica do produto excedente, e esta 

situação geral persiste sob o capitalismo, tendo uma conexão estreita entre o desenvolvimento 

do capitalismo e a urbanização.  

 

Os capitalistas têm de produzir excedente para obter mais-valia; esta, 
por sua vez, deve ser reinvestida a fim de ampliar a mais-valia. O 
resultado do reinvestimento contínuo é a expansão da produção de 
excedente a uma taxa composta - curva lógica (dinheiro, produto e 
população) ligada à história da acumulação de capital, paralela à do 
crescimento da urbanização sob o capitalismo. (Harvey, 2012, p.74) 

 
 

Dito isso, ao estabelecer parâmetros com relação ao direito à cidade e à vida urbana, 

devemos levar em consideração os aspectos particulares da Cidade, que envolvem pensar 

novos desdobramentos comportamentais, um número sem fim de necessidades sociais e a 

disputa de classe, intrínseca ao próprio fenômeno do urbano e das relações capitalistas. Com 

isso em mente, pode-se caracterizar que as discussões que envolvem a prática do direito à 

cidade estão em processo contínuo de construção e que só se estabelecem a partir dos 

conflitos. Nesse sentido, devemos levar em consideração a capacidade de associação dos 

grupos e sua influência através dos instrumentos da política para estabelecerem a construção 

do espaço urbano que desejam.  
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A formação dos aglomerados urbanos no Brasil 

 

 A partir de um entendimento global sobre o engajamento na prática do direito à 

cidade e à vida urbana, onde autores como Lefebvre e Harvey deram grandes contribuições, 

necessitamos pensar e olhar para a realidade intrínseca do Brasil, para analisar a formação 

dos complexos aglomerados urbanos brasileiros, que gira em torno de São Paulo e Rio de 

Janeiro, as principais metrópoles brasileiras. A construção do meio urbano é um processo 

histórico, perpassado por diversos momentos pontuais para assim chegar ao que se observa 

no presente, na realidade citadina atual. O Brasil começa seu processo de urbanização a partir 

da década de 30, com o início da industrialização. Conforme mencionado, a constituição do 

meio urbano é considerada induzida e o processo de industrialização da economia o indutor 

da urbanização. Assim, no decorrer do presente processo de industrialização, o meio urbano 

consolida-se no país.  

 

Nos anos 30 teve início nossa segunda fase industrial, que durou até 
1945, coincidindo com o período em que Getúlio Vargas esteve na 
Presidência do Brasil. Nesse tempo, a política de Estado se 
encaminhou para a substituição da importação de bens de consumo 
durável, produzindo-os aqui mesmo. Mantendo maior autonomia em 
relação ao setor agrário-exportador, investiu na indústria de base 
(extração e transformação de minérios, produção de energia, 
construção de estradas etc.) e tentou proteger os setores empresariais 
nacionais, impondo certas limitações ao capital estrangeiro aqui 
aplicado, sobretudo no que se referia à remessa de lucros excessiva 
para o exterior. (Alves, 1992, p.31) 

 

 Dessa forma, devemos considerar os períodos de transformações sociais e urbanas que 

marcaram o país, sobretudo a partir da década de 30, como o início da construção das 

primeiras indústrias nacionais através do projeto nacional-desenvolvimentista.  

 

O Brasil tem sua raiz econômica na produção agrícola, no trabalho da zona rural, 

marcado pela grande concentração de terras e com viés voltado para o mercado externo. 

Desde o período colonial, as cidades vão se formando no entorno das grandes propriedades 

rurais, que concentravam as riquezas e os poderes políticos. Assim, a maioria da população 

do país vivia na zona rural, do trabalho do campo. Segundo Alves (1992), “até 1930 nossa 

industrialização, ainda principiante, tinha caráter secundário e se voltava para a produção de 

gêneros de primeira necessidade, com o beneficiamento e transformação, sobretudo, daquelas 

matérias primas e alimentos que eram produzidos com o objetivo principal de serem 
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exportados”. Ainda segundo Alves (1992), os aglomerados formaram-se em torno de polos 

agroexportadores, sobretudo portos e estações de estrada de ferro, e sedes do poder das elites 

latifundiárias e da administração estatal, ou seja, as cidades vão se formando em torno dos 

polos de atração por possuírem maiores níveis de investimento por parte do poder público e 

do setor privado. 

 

Assim, a formação dos aglomerados urbanos no país tem forte influência dos polos de 

atração ou polos de crescimento, fator que levou as diferentes regiões do Brasil a terem um 

desenvolvimento econômico desigual. 

 
Por oferecerem mais oportunidades de emprego e melhores 
equipamentos sociais, Rio de Janeiro e São Paulo passaram a 
funcionar como polos de atração, desenvolvendo-se, e originando ou 
fazendo crescer também outros municípios próximos a eles, 
formando-se com o passar do tempo, um conjunto de cidades que se 
complementavam. À medida que essas diversas cidades, polarizadas 
em torno de uma outra maior, se expandiram fisicamente, suas 
fronteiras foram se encontrando (conurbação). Daí, então, suas redes 
viárias se articularam e, no atendimento de suas necessidades de 
saneamento básico, rede de iluminação etc., passaram a depender 
umas das outras. (Alves, 1992, p.17) 
 

 Dessa formação das metrópoles marcada pelos polos de crescimento, podemos 

elucidar os aspectos das migrações regionais. A modernização e industrialização da economia 

brasileira atingiu o campo e introduziu instrumentos e formas de trabalho diversos dos 

adotados até então. Historicamente marcada pela desigual distribuição de terras produtivas, a 

zona rural e o trabalho no campo sempre estiveram a reboque dos interesses dos latifúndios, 

sem uma reforma agrária que pudesse garantir a distribuição de terras e uma maior autonomia 

do trabalhador rural. Dessa maneira, a herança rural brasileira pode ser definida pela ação dos 

grandes proprietários rurais, pelo patriarcado e pelas péssimas condições de trabalho e vida 

da grande maioria da população dependente do “senhor do engenho”. Segundo Alves (1992), 

em 1985, os 5% de estabelecimentos rurais maiores ocuparam 70% das terras cadastradas, 

enquanto os 50% menores ocupavam apenas 2,2% delas. Os latifúndios representavam, 

então, ¾ de toda a área agrícola do país. Assim, ainda segundo Alves (1992), as migrações 

ocorridas do campo para a cidade não foram, como vimos, determinadas por preferências ou 

escolhas individuais, mas pelas más condições reinantes na zona rural, em que até os dias 

atuais carece de mudanças estruturais. 
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 Sendo assim, as migrações regionais no Brasil, principalmente campo-cidade a partir 

da industrialização e modernização da economia e da atuação dos polos de crescimento, 

fizeram com que o fenômeno do êxodo rural ocorresse sem maiores transformações nas 

estruturas de desigualdade, fato que levou a um grande deslocamento populacional na 

esperança de conseguir melhores condições de vida, emprego e dignidade, o que fez 

“florescer verdadeiros formigueiros humanos”1 nas metrópoles brasileiras. Segundo Alves 

(1992), a concentração de pessoas nas regiões metropolitanas chega a ser assustadora. A 

década de 80 terminou com 50% dos habitantes do Sudeste vivendo na Grande São Paulo, na 

Grande Rio ou na Grande Belo Horizonte. No entanto, ainda segundo Alves (1992), essa fuga 

para a cidade, na maioria das vezes, acaba por ser uma grande frustração para o trabalhador 

rural e para as pessoas que buscam as grandes metrópoles. E é sobre esse ponto que a 

pesquisa pretende se debruçar. As frustrações encontradas pelas classes mais vulneráveis nas 

regiões metropolitanas fazem parte de um contexto de segregação da cidade e da falta de 

integração para construção do espaço urbano, assim como para a consolidação do direito à 

cidade.  

 
(...) nossas cidades, os investimentos públicos e privados voltam-se 
principalmente para obras ou serviços que beneficiam as grandes 
empresas e empresários e os espaços ocupados por eles: seus 
estabelecimentos, residências e locais de lazer. Por outro lado, 
milhões de pessoas, marginalizadas das benfeitorias e do luxo, 
amontoam-se em moradias precárias, geralmente em bairros 
afastados e carentes dos serviços básicos (a chamada periferia), ou 
até em áreas insalubres e terrenos de alto risco, apesar de grandes 
extensões da cidade permanecerem não utilizadas porque seus 
proprietários aguardam sua valorização. (Alves, 1992, p.27) 

 

Discorrendo sobre essa questão, os equipamentos e serviços urbanos que deveriam 

atender às necessidades e anseios básicos dos citadinos não são acessíveis a maior parte 

deles, mantendo-se, ao contrário, como privilégios de uma elite. Dessa forma, as frustrações 

da vida urbana ou as problemáticas urbanas fazem parte de uma negligência frente à pratica 

do direito à cidade, da construção coletiva do meio urbano. Nessa perspectiva, segundo Alves 

(1992), pensando a formação dos aglomerados urbanos no Brasil, as cidades deveriam ser 

encaradas e trabalhadas como um bem público, que todos aqueles que nela precisam ou 

desejam morar tenham o direito de usar, gozar e dispor para sua felicidade e realização. 

Efetivamente, observa-se que a formação das metrópoles brasileiras é marcada pelo 

crescimento assimétrico e por grandes fluxos migratórios, o que acabou por provocar um 
                                                
1ALVES, Falivene Júlia. Op.cit.p.20 
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inchaço urbano, com a maioria da população brasileira vivendo nas regiões sul-sudeste e por 

uma forte segregação da cidade, que tem influência do planejamento urbano e da 

desconsideração da prática do direito à cidade, como um direito humano. 

 

 

O Planejamento e os “capitais do urbano” 

 

Partindo das reflexões acerca do engajamento na prática do direito à cidade e da 

realidade na qual se desdobra a formação dos aglomerados urbanos no Brasil, procura-se 

discutir o planejamento urbano para ponderar como o mesmo exerce sua influência na 

produção do espaço. Nesse sentido, este trabalho também busca analisar as questões 

envolvendo a relação entre o setor público e o setor privado, no que diz respeito às políticas 

de habitação e ao fenômeno de segregação das cidades. O planejamento urbano é o 

mecanismo pelo qual o poder público organiza e coordena suas ações. É através dos 

encaminhamentos de programas e projetos que o Estado interfere na realidade social, assim 

como no meio urbano. De certa maneira, para pensar o planejamento faz-se necessário 

discorrer acerca da gestão das regiões metropolitanas, já que o espaço da cidade encontra sua 

dinâmica nessas regiões. Alguns instrumentos normativos têm certa preponderância em 

relação ao planejamento urbano e estão previstos na Constituição Federal (CF) de 1988, 

sendo eles o Estatuto da Cidade e os Planos Diretores, voltados fundamentalmente para sua 

aplicação nas regiões metropolitanas. 

 

As regiões metropolitanas (RM) são compostas pelos municípios que as integram, 

formando assim uma macrorregião. Segundo o Observatório das Metrópoles (2004, 2010), 

através de um estudo encomendado pelo Ministério das Cidades, um levantamento das RM 

no Brasil foi realizado na tentativa de buscar um conceito comum sobre as mesmas. Assim, 

foram definidas 15 aglomerações, são elas:  
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A partir da consideração demonstrada no Quadro 1 sobre as RM, pensar a gestão das 

mesmas envolve, de acordo com Maricato (2011), integrar políticas urbanas, já que 

macrodrenagem, coleta e distribuição de água tratada, transporte de cargas e passageiros, 

coleta e tratamento de esgoto, habitação, uso e ocupação do solo são temas que exigem um 

tratamento integrado na metrópole. Mas, ainda de acordo com a autora, “o padrão de 

investimentos em obras metropolitanas mostra a falta de integração entre as ações de cada 

município que compõe as metrópoles, e alguns governos estaduais apresentam apenas planos 

metropolitanos setoriais e, mesmo assim, raramente são implementados. Não é raro a 

orientação urbanística de um município prejudicar os demais” (Maricato, 2011. P. 10).  

 

Não obstante esse quadro de falta de sincronia entre as políticas metropolitanas, pode-

se levar em consideração um outro aspecto ponderado por Maricato (2011) que envolve 

relacionar heranças e características de desigualdade profunda na realidade brasileira do 

“capitalismo periférico”. Disso decorre pensar a existência de formas de correlação do setor 

público e do setor privado com o ambiente construído e que ainda estão na base da metrópole 

brasileira, sendo elas: “o patrimonialismo, a privatização da esfera pública, o clientelismo e a 

política do favor, além da herança escravocrata e do desprestígio do trabalho” (Maricato, 
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2011). Essas formas estruturais históricas, de relacionamento público-privado, corroboram 

com a implicação da “modernização conservadora” (Maricato, 2011), da qual o país passou e 

vem passando, onde rupturas teimam em não ocorrer. 

 

 A partir da consideração em torno da gestão das metrópoles, da afirmação necessária 

de integração das políticas públicas entre os municípios das RM para solucionar as 

problemáticas urbanas e da consideração em relação as estruturas históricas da dinâmica do 

Estado, faz-se fundamental a caracterização dos atores envolvidos no planejamento urbano e 

na arena política para a produção da cidade. Para responder às problemáticas urbanas e, 

assim, elaborar e executar planos estratégicos, o poder público se depara com uma série de 

interesses e visões. Nesta análise, a colaboração de Marques (2013) é de grande relevância, 

ao considerar os capitais interessados na produção do meio urbano e as suas capacidades de 

articulação e efetividade dentro da arena política. Assim, os mais diversos grupos sociais e 

econômicos adentram as perspectivas do Estado e fomentam sua valorização através da 

influência para a produção de políticas. Nesta perspectiva os grupos analisados nessa secção 

são os capitais econômicos, numa correlação setor privado e setor público.  

 

Partindo dessas premissas, quais são os atores econômicos interessados na produção 

da cidade? E por que os capitais têm influência sobre as políticas urbanas? Para responder às 

duas indagações, recorre-se ao entendimento de que os atores econômicos teriam interesses 

na produção da cidade. Esses atores econômicos ou “capitais do urbano”, segundo Marques 

(2013), são os capitais que possuem seus circuitos de valorização associados diretamente à 

cidade.  

 
(...) isso inclui as empresas de transportes e serviços urbanos, as 
empresas construtoras, as incorporadoras etc., mas também empresas 
financeiras, holdings de vários tipos, e empresas de apoio à gestão do 
Estado e à execução de políticas. As relações e interações entre, de 
um lado, esses capitais, suas atividades e estratégias de valorização e, 
de outro, o espaço urbano e o Estado são fundamentais para a 
compreensão das economias políticas do urbano. É sobre esses 
setores que se mobilizam de diversas formas para influenciar as 
políticas em seu proveito. (Marques, 2013. P.17) 

 
  
 Um primeiro grupo de capitais, de acordo com Marques (2013), inclui o capital 

incorporador, cuja lógica de valorização vem da sobrevalorização da terra pela mudança de 

uso, visto que a terra urbana não tem preço de produção e é um bem irreprodutível. Um 
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segundo conjunto ainda segundo Marques (2013), envolve os capitais associados ao 

fornecimento de serviços públicos, “(...) incluem as tradicionais contratações de empresas 

privadas para a prestação de serviços de transporte público e limpeza urbana”. No caso dos 

capitais de serviços públicos, circunstâncias de maior abrangência implicam em concessões 

urbanísticas de áreas inteiras e, ademais, nesse caso o Estado é o único comprador – 

oligopsônio – o que condiciona o mercado a ser intensamente politizado.  

 

A fonte de lucratividade é o fundo público, e os seus patamares têm 
direta associação com a regulação estatal sobre a prestação. Esta se 
estrutura como um sem monopólio natural, envolvendo uma 
significativa assimetria de informações entre o regulador (o Estado) e 
os regulados (as empresas). (...) A assimetria de informações e as 
formas de remuneração tornam a regulação da prestação privada 
nesses setores amplamente dependente de instrumentos de políticas 
pública, com várias consequências. (Marques, 2013. P.19) 

 
 
 O terceiro conjunto de capitais, segundo Marques (2013), inclui o setor da construção 
civil, englobando tanto edificações quanto infraestruturas ou obras públicas em geral. Esse 
setor possui sua fonte de valorização a partir da produção de uma mercadoria – fixa no 
espaço e construída sob encomenda, a obra. 
 

Novamente o Estado é o principal comprador, embora nesse caso de 
forma não oligopsônica, visto que atores privados também participam 
como compradores. O preço e a qualidade dos produtos, entretanto, 
são fixados internamente pelo Estado. (...) isso gera grandes 
incentivos para que atores privados ‘entrem’ no Estado e neles 
influam, explicando em parte por que a corrupção é endêmica no 
Brasil nesses setores. (Marques, 2013. P.20) 

 
 
 O último tipo de capital, que tem vinculado sua valorização diretamente com os 
aspectos da cidade são os capitais associados à prestação de serviços de consultoria e de 
apoio à gestão e gerenciamento do próprio Estado nas políticas urbanas. Esse tipo de capital 
tem influência em períodos recentes e diz respeito a um serviço correlacionado com as 
atividades do próprio Estado e de natureza intelectual. O que era conduzido por ações de 
agências e burocracias estatais, agora fica a cargo de contratação específica, o que torna o 
Estado o único comprador, trazendo contornos fortemente políticos para esse mercado. 
 

A centralidade dos elementos técnicos na licitação desse tipo de 
serviço gera um mercado muito fechado nesse caso, visto que 
existem sempre poucas empresas com capacitação prévia. Esse caso é 
especialmente interessante, pois o objeto da contratação pelo Estado 
que é executado pelo agente privado é parte muita das vezes das 
próprias capacidades regulatórias. (Marques, 2013.p.20) 
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convergência de visões de mundo e de perspectivas quanto às políticas a serem adotadas”. 

(Miliband, 1972 apud Marques, 2013. P.22) 

 

Em outra concepção relacional dos vínculos dentro da arena política, em que autores 

como Offe (1984) e Useem (1983), também referenciados por Marques (2013), afirmam a 

maior capacidade de ação coletiva dos capitalistas quando comparada com a dos 

trabalhadores e demais grupos sociais. Segundo Offe (1984), “a ação coletiva dos capitalistas 

partiria de interesses objetivos, além da concentração das unidades de capital em indivíduos 

singulares, enquanto as demandas e ações dos trabalhadores deveriam ser construídas em 

ações coletivas” (Offe, 1984 apud Marques, 2013. p.22). Outra análise de Offe (1984) 

acrescenta que “o Estado no capitalismo seria sempre dependente do capital para a 

construção do fundo público, sendo do seu interesse promover políticas que ajudassem a 

acumulação econômica” (Offe, 1984 apud Marques, 2013.p23). 

 

Contemplando visões marxistas e pluralistas das dinâmicas de políticas públicas, 

Marques (2013) considera observar o Estado como uma arena e um lugar, a serem 

preenchidos pelos grupos vencedores das disputas políticas, levando em consideração as 

questões relativas à assimetria de recursos entre os grupos sociais envolvidos na luta pelo 

espaço urbano. Com isso, “a vitória em disputas políticas dependeria da construção de ações 

coletivas ou estratégias individuais, sempre envolvendo ação política concreta, analisável, ao 

invés de qualquer tipo de captura estrutural” (Marques, 2013.p 23). Dessa maneira, em seu 

texto, fica claro a situação de uma análise da ação concreta, das articulações e ciclos de 

valorização dos atores econômicos, para compreender a produção do espaço. Assim, é 

importante o entendimento acerca da economia política urbana, os arranjos governamentais, 

as formas de ação política e relação entre atores. 

 

Dito isso, pode-se considerar o caso especifico do padrão de desenvolvimento 

brasileiro, atribuindo os aspectos de influência e atuação dos capitais do urbano para a 

urbanização. Segundo Marques (2013), a conformação histórica dos campos de políticas dá 

origem a diferentes conjuntos de atores, padrões de relações, recursos de poder e instituições. 

Nesse sentindo, em cada país, cidade e momento essas diferentes configurações especificarão 

a importância potencial dos atores privados. Com o olhar para o caso brasileiro, Marques 

(2013) argumenta que: 
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No caso brasileiro, a formação histórica do Estado e a constituição 
dos atores políticos e econômicos deram grandes recursos de poder às 
empresas privadas, ao mesmo tempo que tornavam o Estado e suas 
instituições o mais importante ator na produção de políticas. Em uma 
aparente contradição, portanto, as empresas são muito importantes, e 
ao mesmo tempo fracas e dependentes do protagonismo estatal. O 
Estado, por seu lado, está sempre presente e concentra recursos e 
capacidade decisória, mas depende do setor privado e nele se apoia 
para inúmeras de suas atividades. (Marques, 2013.p.27) 

 

Nesse sentido, autores como Camargo (1993), referenciado por Marques (2013), 

afirmam que o Estado, no Brasil, foi o grande produtor desses setores econômicos através de 

décadas de contratações maciças e continuadas, em vários momentos históricos de 

consolidação da urbanização. É preciso diferenciar, nesse caso, o “executor direto das 

políticas” e o “regulador das políticas”. Esses setores que possuem sua valorização através da 

atuação diretamente relacionada à produção da cidade, de acordo com Marques (2013), 

viabilizaram uma grande parte da estratégia de desenvolvimento, em uma relação quase 

simbiótica, Estado-capitais do urbano.  

 

Dito isso, é de grande relevância consideramos a influência e a relação existente entre 

o poder estatal, produtor das políticas urbanas e regulador das transformações na cidade, com 

os variados tipos de capitais que possuem seus circuitos de valorização ligado ao meio urbano 

e, assim sendo, o principal executor das transformações da cidade. Corroborando com a 

análise de Marques (2013), o Estado é o principal regulador das questões urbanas e os 

“capitais do urbano” são os principais modeladores da cidade.  

 

 

As Olimpíadas RIO 2016 e a “nova questão urbana” 

 

A partir das discussões realizadas no trabalho de pesquisa e buscando uma nova 

abordagem sobre os processos de planejamento, relação entre atores políticos, formação das 

cidades brasileiras e sobre a vida urbana, considera-se o contexto dos Jogos Olímpicos de 

2016 e as ações combinadas do poder público e sua correlação com o setor privado para mais 

uma “reforma urbana” e de forte influência sobre o direito à cidade. 

 

Pode-se dizer que as Olimpíadas Rio 2016 é um marco para a história do Brasil e da 

cidade do Rio de Janeiro (RJ). A partir da escolha, em 2009, do Rio de Janeiro como sede do 
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megaevento Olímpico, todo um aparato urbanístico e de transformação do espaço começou a 

ser pensando para preparar a cidade. Diante do conhecimento para preparação dos Jogos 

Olímpicos, todos os atores políticos em cena, principalmente Prefeitura, Governo do Estado e 

Governo Federal, e para além disso a coalizão de interesses da elite econômica local (grupos 

ligados a contratação de serviços públicos – “capitais do urbano”) e os fluxos de capital 

internacional (multinacionais, consultoria em gestão governamental), como afirma Gaffney 

(2016), se estabelecem para articular, planejar e conferir ao espaço urbano a estrutura 

necessária para receber a competição. 

 

Para receber os jogos olímpicos, a cidade do Rio de Janeiro deveria se adequar aos 

padrões exigidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e também aos princípios legais 

brasileiros, onde certas questões urbanas relativas a intervenção no ambiente da cidade são 

aceitas pelos códigos legais (Plano Diretor, Estatuto da Cidade) e pela receptividade civil e 

outras rejeitadas, assim como toda a logística necessária. Dito isso, pode-se considerar que a 

partir do reconhecimento como cidade-sede dos Jogos Olímpicos, uma série de 

transformações de cunho “revitalizador” começam a se estruturar para transformar a “cidade 

maravilhosa” em “cidade Olímpica” e assim receber os jogos. 

 

Analisando as Olimpíadas RIO 2016 como um marco histórico da cidade do RJ, pois 

além de ser a primeira cidade latino-americana a receber um megaevento de cunho olímpico, 

todo seu preparativo trouxe uma série de transformações urbanas, podendo dizer que existe 

uma cidade antes e depois dos jogos. Segundo o Dossiê do Comitê Popular da Copa 2014 e 

das Olimpíadas de 2016, todas as transformações urbanísticas se concentraram em “obras de 

instalações esportivas, reforma dos equipamentos esportivos, infraestrutura no campo da 

mobilidade urbana e projetos de reestruturação urbana”.  

 

Assim, a partir da necessidade de transformação e planejamento para a cidade do RJ, 

a Prefeitura lançou, no período de 2009-2012 e 2013-2016, dois planos estratégicos que 

tinham por objetivo “revitalizar” o município para assim receber os jogos e também torná-lo 

um local “mais integrado e competitivo” - segundo o discurso presente nos dois Planos, 

corroborando com o “ideal” de cidade que pretendeu se construir para os Jogos e para o “Pós-

2016”, o legado Olímpico. Os planos estratégicos direcionaram a cidade para mais uma 

“reforma urbana”, cujo objetivo era reconfigurá-la de acordo com padrões internacionais de 

cunho esportivo e logístico. A influência estrangeira, através das Organizações internacionais 
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(COI, Consultoria – McKinsey&Company) buscarão imprimir um direcionamento na 

produção dessa nova “cidade Olímpica”. Para além de transformações urbanas de caráter 

esportivo e logístico para o megaevento Olímpico, os planos estratégicos extrapolavam o 

âmbito urbanístico, para abranger um amplo campo de ação pública, como saúde, educação, 

assistência social, habitação, meio-ambiente e etc, somando um total de 10 áreas de atuação. 

Um outro aspecto do plano, principalmente de atuação para o período 2013-2016, era sua 

interação com importantes setores da sociedade, “setores com reconhecida contribuição 

pessoal ou profissional, assim como dedicação e identificação com a cidade do RJ” que 

formaram o Conselho da Cidade, sendo possível caracterizar a relação entre os atores sociais 

– sendo de maioria empresarial -  e políticos para a desejada “revitalização”.  

 

Dito isso, é possível discernir que os principais atores políticos em cena estão 

interessados em atribuir ao RJ as virtudes de uma cidade “moderna, competitiva, integrada e 

Olímpica”, corroborando assim com o que Marques (2013) descreve como uma relação 

simbiótica entre o Estado e os “capitais do urbano” para a construção da cidade, assim como 

o que Vainer (2009) denomina de a “nova questão urbana”. 

 

A “nova questão urbana”, segundo Vainer (2009), diz respeito a um modelo de 

planejamento que vem tomando conta das discussões acerca da governança urbana. Segundo 

Vainer (2009, p.75), “o planejamento estratégico vem sendo difundido no Brasil e na 

América Latina pela ação combinada de diferentes agências multilaterais (BIRD, Habitat) e 

de consultores internacionais, sobretudo catalães, cujo agressivo marketing aciona de maneira 

sistemática o sucesso de Barcelona”. 

  

 Os planejadores da cidade do RJ se vêem imersos em uma questão global a partir da 

construção da “cidade olímpica”, tomando assim como eixo central de toda reforma e 

revitalização, “a problemática da competitividade urbana”. Segundo afirmam os defensores 

do modelo de planejamento estratégico e os organismos internacionais de consultoria, “as 

cidades se conscientizam da mundialização da economia e da comunicação e, em 

consequência, se produz crescente competição entre territórios e especialmente entre seus 

pontos nodais ou centros, isto é, as cidades” (p. 76)  

 

 Assim, inspirados em conceitos e técnicas oriundas do planejamento empresarial, o 

planejamento estratégico, segundo seus defensores, deveria ser adotado pelos governos locais 
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em razão de estarem as cidades submetidas às mesmas condições e desafios que as empresas. 

Essa estratégia é fortemente controversa e coloca as cidades num mundo gerencial, 

competitivo e despolitizado, demandando cada vez mais índices e metas de desempenho, 

assim como certa neutralidade de ideias acerca de como a Polis (Lefebvre) deve ser 

construída. Dessa forma, o modelo difundido adota a ideia de pensar a cidade como uma 

empresa, da mesma forma vislumbrando a mesma como uma mercadoria, a ser vendida num 

mercado extremamente competitivo, em que outras cidades também estão à venda.  

 

(...) a analogia cidade-empresa não se esgota numa proposta 
simplesmente administrativa ou, como muitas das vezes pretendem 
apresentar seus defensores, meramente gerencial ou operacional. Na 
verdade, é o conjunto da cidade e do poder local que está sendo 
redefinido. O conceito de cidade, e com ele os conceitos de poder 
público e de governo da cidade são investidos de novos significados, 
numa operação que tem como um dos esteios a transformação da 
cidade em sujeito/ator econômico. E, mais especificamente, num 
sujeito/ator cuja natureza mercantil e empresarial instaura o poder de 
uma nova lógica, com a qual se pretende legitimar a apropriação 
direta dos investimentos de poder público por grupos empresariais 
privados. (Vainer, 2009.p. 89) 

 

 Desse compromisso explicito do planejamento estratégico de vislumbrar a cidade 

como uma empresa e como uma mercadoria a ser vendida, pode-se caracterizar a construção 

do meio urbano que a mesma estará destinada, um projeto de cidade sem participação 

popular, com forte caráter mercadológico e descompromissado com os diversos interesses 

intrínsecos da Polis – que representa a pluralidade de necessidades sociais. Assim, a 

revitalização urbana proposta pelos órgãos internacionais e encampado pelos governos 

Federal, Estadual e Municipal demostra mais uma vez a tentativa de homogeneizar a cidade, 

negando sua diversidade e submetendo-a a uma única lógica. De acordo com este projeto 

empresarial, seus cidadãos estão excluídos da arena política decisória e ficam assim à 

margem das escolhas e caminhos que os atores dominantes planejam e implementam para o 

meio urbano, corroborando com a ideia do segregacionismo da cidade. 

 

 Sendo assim, para além das questões que envolvem um olhar crítico sobre o 

planejamento estratégico ou a nova questão urbana, no que tange a pensar a cidade como uma 

mercadoria e uma empresa a ser gerenciada, pode-se pensar sobre a influência que os setores 

empresariais possuem para concretizar um meio urbano segregado, já que vislumbram a 

cidade como centros competitivos. Nesse sentido, podemos dizer que estes setores 
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econômicos oferecem sua forte contribuição para as remoções que ocorreram entre 2009 e 

2016 no Rio de Janeiro, mais especificamente a realidade da Vila Autódromo, objeto deste 

estudo. Dito isso, pode-se esclarecer a relação do planejamento estratégico (nova questão 

urbana) e os “capitais do urbano” (incorporador, serviços, construção civil, gestão e 

consultoria) para a presente construção da cidade, pois um está interessado em “regular” a 

reforma e o outro em “modelar” o urbano de acordo com a lógica da valorização e 

privatização do espaço da cidade. 

 

 Apesar do cenário discutido, referente ao contexto de formulação e implementação 

dos Planos Estratégicos do RJ que colocaram em prática o comprometimento com uma 

cidade competitiva e assim fortalecendo os aspectos da segregação urbana, insurgências e 

reivindicações emergiram, principalmente buscando o direito à cidade como um direito 

humano e o respeito às comunidades locais, como exemplo do bairro Vila Autódromo.    

 

Estudo de caso: Análise Documental do Plano Popular da Vila Autódromo e Histórico 

do Bairro 

 

O bairro da Vila Autódromo é uma comunidade localizada na região da Baixada de 

Jacarepaguá, precisamente entre o antigo muro do autódromo e a lagoa de Jacarepaguá, na 

zona oeste da cidade. A comunidade inicia a ocupação da área na década de 60, com a 

construção de moradias provisórias por pescadores na beira da lagoa. No decorrer dos anos, a 

região da Barra da Tijuca, que antes era uma grande várzea, passou a ser urbanizada e receber 

grandes empreendimentos públicos, privados e imobiliários, como a construção do 

Autódromo de Jacarepaguá, o Rio Centro (local de eventos) e condomínios residenciais. Com 

isso, grande parte dos trabalhadores e operários que estavam vindo para a construção da 

região acabaram por habitar a área em razão da proximidade ao trabalho e à riqueza de 

recursos naturais, no local que viria a ser mais tarde o bairro da Vila Autódromo. (Much, 

2016. P. 24) 

 

Conforme relata Marcela Munch (2016), baseada no depoimento de Inalva Mendes 

(antiga moradora), existem quatro momentos importantes para a ocupação e consolidação do 

bairro da Vila Autódromo, são eles: o movimento liderado pelos pescadores da região; 

posteriormente o momento associado à construção do Riocentro; em seguida a construção do 

Autódromo de Jacarepaguá e, por último, a construção do metrô, sendo acrescentado a esses 
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momentos o assentamento de famílias oriundas de outras comunidades. De forma paralela e 

mais geral, soma-se a esta construção, os movimentos migratórios e de periferização dos 

trabalhadores migrantes, atraídos pela industrialização das grandes cidades brasileiras. 

 

Um outro aspecto importante que diz respeito à consolidação da comunidade da Vila 

Autódromo é a autoconstrução do bairro pelos próprios moradores. Desprovidos do 

fornecimento de serviços públicos por parte do Estado, como saneamento, pavimentação, 

iluminação, áreas de lazer e construção das moradias, o ônus sobre a produção recaiu sobre 

os próprios moradores. Assim, segundo os relatos expressos no trabalho de Munch, a 

construção tanto de suas próprias moradias como dos serviços necessários para o convívio e 

sobrevivência ficou a cargo dos moradores e de sua auto-organização. Dessa forma, é 

possível delimitar o trabalho organizado através de mutirões e o desenvolvimento de laços de 

confiança e amizade que foram criados ao longo dos anos para a consolidação do bairro. 

Merece destaque o associativismo dos moradores locais com a fundação, em 1987, da 

Associação de Moradores e Pescadores da Vila Autódromo (AMPAVA), que conseguiu 

reunir e concentrar esforços pela melhoria da comunidade. 

 

É, portanto, inserido em um contexto de forte associativismo comunitário e de 

ausência do poder público local é que se desenvolve a luta e a elaboração do Plano Popular. 

O plano se tornou uma marca de resistência pelo direito à cidade, por isso foi escolhido como 

objeto de análise desse estudo de caso. O Plano Popular (PPVA) é uma marca da comunidade 

e consta como uma alternativa e uma reação/ação dos moradores para afirmarem sua 

existência e o direito de continuar existindo com condições adequadas de urbanização e 

serviços públicos, contemplando o direito ao desenvolvimento urbano, econômico, social e 

cultural.  

 

O bairro da Vila Autódromo, a partir da década de 1990, começou a receber ameaças 

de remoção, mesmo sendo uma comunidade consolidada e com parte de seus moradores com 

título de assentamento e uma série de dispositivos jurídicos, inclusive dos Termos 

Administrativos de Concessão de Uso concedidos pelo ITERJ (Instituto de Terras e 

Cartografias do Estado do RJ). Em 1992, a Prefeitura do Rio de Janeiro solicitou a remoção 

dos moradores do bairro sob o argumento de que causaria “dano estético e ambiental”. Já 

para a preparação dos Jogos Pan-americanos, em 2007, resistiu a outra ofensiva de remoção, 

agora para promoção de “projetos imobiliários” no local. Com a escolha do Rio de Janeiro 
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como sede das Olimpíadas 2016 ressurge a ameaça da remoção compulsória. Em 2009, a 

Prefeitura anunciou que mais de 3500 famílias de 6 comunidades das Zona Oeste e Norte da 

cidade seriam removidas, dentre elas a Vila Autódromo.  De acordo com o Plano de Legado 

Urbano e Ambiental da Prefeitura (2009), a área da Vila serviria para a ampliação das 

avenidas Aberlado Bueno e Salvador Allende. De forma mais contundente e explicita, após o 

lançamento do Plano Estratégico 2009-20012 elaborado pela Prefeitura, a ameaça da remoção 

veio como forte realidade. Em uma de suas metas, o Plano torna explícito a ideia de “reduzir 

em 3,5% as áreas ocupadas por favelas no Rio”. A Vila Autódromo foi incluída na relação de 

119 favelas a serem removidas integralmente até 2012, em função de estar em “local de risco 

de deslizamento ou inundação, de proteção ambiental ou destinados a logradouro público”.  

(Plano Popular da Vila Autódromo, 2011. P.8) 

 

Diante desse cenário de ameaças da remoção compulsória, a comunidade começou a 

se organizar e reivindicar seus direitos, assim como receber apoio e ajuda jurídica de 

associações civis e instituições públicas (centros universitários, defensorias). Com isso, após 

uma série de reuniões e manifestações, inclusive com o Prefeito à época, Secretário Especial 

da Rio 2016, Secretário de Habitação e ainda com a Defensoria Pública, representantes da 

comunidade e movimentos de luta contra a remoção, uma outra argumentação foi 

apresentada, sendo favorável a retirada do bairro. Em março de 2010, o Secretário Especial 

da Rio 2016 deu o seguinte parecer: “as condições de segurança devem ser atendidas e 

garantidas pela criação de uma área livre junto ao perímetro do Autódromo e a faixa marginal 

de proteção da Lagoa de Jacarepaguá” (apud Plano Popular, p.9. Parecer técnico: Vila 

Autódromo: o direito à moradia, o direito à cidade e a Rio 2016)  

 

Uma das principais práticas adotadas pelo poder público após esse parecer técnico em 

2010 foi a marcação das casas que deveriam ser demolidas para a criação da “área livre de 

segurança e proteção da Lagoa” e, também, as negociações junto ao Programa Minha Casa 

Minha Vida, como forma de reassentamento. Contudo, a comunidade deseja permanecer no 

território e exigiu receber suporte do poder público para a urbanização do bairro e integração 

à cidade, atendendo à ideia do Jogos Olímpicos, mas também reivindicando seus direitos. 

Com isso, a partir de 2010, se iniciou um grande projeto de luta e reivindicação pelo bairro da 

Vila Autódromo, através da construção do Plano Popular, que contou com apoio de 

assessoria de duas Universidades Públicas, tendo como suporte o Núcleo Experimental de 

Planejamento Conflitual do Laboratório Estado, Trabalho e Natureza do Instituto de Pesquisa 
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e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ (NEPLAC/ETTERN/IPPUR) e o Núcleo de 

Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da UFF (NEPHU).  

 

Não somos uma ameaça ao meio-ambiente, nem a paisagem nem à 

segurança de ninguém. Somos uma ameaça a quem não reconhece a 

função social da propriedade e a função social da cidade. Ameaçamos 

quem quer violar nosso direito constitucional à moradia. Somos uma 

ameaça apenas para os que querem especular com a terra urbana e 

para os políticos que servem aos seus interesses. Nossa história de 

luta tem agora continuidade no nosso PLANO POPULAR DA VILA 

AUTÓDROMO, que mostra, tecnicamente, que é POSSÍVEL 

URBANIZAR A VILA AUTÓDROMO E INTEGRÁ-LA À 

CIDADE. ” (Plano Popular da Vila Autódromo, 2011. P.10) 

 

  

O PPVA tem como um dos seus principais objetivos a atividade de permanente 

formação e qualificação de um grupo de planejadores populares da comunidade. Dessa 

maneira, toda a metodologia que orientou o plano é baseada no planejamento popular, que 

entende os moradores como possuidores de um saber, capaz de orientar os rumos da 

comunidade em que vivem de forma mais efetiva e democrática. De forma clara, o PPVA se 

apresenta como um instrumento de ação política, possuindo a capacidade de inserir nos 

espaços públicos a discussão em torno do direito à cidade e à moradia. Assim, o plano 

consistiu em um esforço de ressignificação da cidade, uma alternativa ao Planejamento 

Estratégico colocado em prática pela Prefeitura, elaborado de cima para baixo, reivindicando 

assim espaço dentro da arena política e decisória do Estado.  

 

No que se refere ao processo de construção do PPVA, o mesmo foi realizado através 

de oficinas e assembleias. A primeira divisão foi feita a partir das oficinas de diagnóstico, em 

que os problemas sobre o bairro, necessidades e desejos foram identificados e posteriormente 

as oficinas de trabalho foram propostas. Cada oficina e grupo de trabalho foi formado por 

moradores, estudantes e pesquisadores das áreas de arquitetura e urbanismo, planejamento 

urbano e assistência social. A partir das divisões em grupo de trabalho e oficinas, foram feitos 

levantamentos físico, levantamentos econômico e social do bairro, a fim de cobrir um 

mapeamento e aprofundamento das características da Vila Autódromo. Foram levantados e 
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analisados documentos jurídicos, bases cartográficas, fotos aéreas e relatos de moradores, 

para a elaboração do diagnóstico. Feito o agrupamento das questões prioritárias, os grupos de 

trabalho foram retomados, mas agora para o aprofundamento de propostas. Com isso, alguns 

eixos temáticos foram escolhidos, sendo eles: habitação e saneamento; transporte, acesso a 

serviços públicos, lazer e cultura; mobilização, organização popular e comunicação. Para 

cada eixo temático se buscou soluções técnicas, a partir da sistematização dos grupos da 

oficina, chegando assim a versão preliminar do PPVA, em 18 de dezembro de 2011. (Plano 

Popular da Vila Autódromo, 2011. P.14) 

 

As soluções encontradas demostraram a viabilidade da permanência dos moradores da 

Vila Autódromo e indicaram formas possíveis de mobilização comunitária para avançar na 

implementação das propostas do plano. Contudo, maior detalhamento era necessário. Assim, 

em janeiro de 2012, a assembleia de moradores instaurou o Conselho Popular do Plano para 

aprofundar a discussão das alternativas e ampliar o debate com os moradores a fim de realizar 

as escolhas necessárias. Sob a supervisão do Conselho do Plano, foram organizadas 

comissões para discutir e colocar em prática propostas de Desenvolvimento Cultural e 

Comunitário. Após estes detalhamentos, a criação do Conselho e das Comissões, a 

assembleia geral do bairro aprovou o PPVA no dia 5 de agosto. (Plano Popular da Vila 

Autódromo, 2011. P.16) 

 

Diante do exposto, pode-se estabelecer que o PPVA elaborado, aprovado e 

apresentado pelos moradores e núcleos universitários demostrou a capacidade de construção 

de uma potencialidade e engajamento na prática do direito à cidade, sendo a mesma 

entendida como um processo coletivo e contínuo, de um bem público que representa a Pólis 

(Lefebvre, 2001). Da mesma forma, ao se deparar com o histórico do bairro, pode-se observar 

o modo segregado que o mesmo foi incorporado, demostrando o segregacionismo da 

formação dos aglomerados urbanos no Brasil. Assim, a análise do Plano Popular da Vila 

Autódromo e o estudo de seu histórico demostrou a resistência e a luta por existência de 

comunidades locais frente aos vieses gentrificadores do Planejamento Estratégico e da 

negligencia perante a concretização de políticas públicas capazes de consolidar o direito à 

cidade. 

 

  

4 Procedimentos Metodológicos 



 

31 
 

 

A metodologia utilizada para o presente trabalho envolve a realização de uma 

pesquisa bibliográfica e documental acerca das regularidades no padrão de desenvolvimento 

das cidades brasileiras. A partir dos estudos e análises que constatam o modo segregado de 

ocupação do espaço urbano, a pesquisa discorre sobre o resultado de reformas que acirram o 

fenômeno da segregação, principalmente no que se refere à concretização de políticas 

públicas fundamentadas no direito à cidade, em relação à questão habitacional e ao 

reconhecimento de comunidades locais. Assim, a pesquisa bibliográfica envolve temas acerca 

dos aspectos das migrações regionais, das assimetrias do crescimento econômico brasileiro 

(modernização e industrialização da economia), sobre o engajamento na prática do direito à 

cidade, sobre a influência dos “capitais do urbano” para o planejamento governamental e as 

questões relativas ao contexto dos Jogos RIO 2016 e suas consecutivas práticas de 

“planejamento estratégico” e modelagem da cidade, que desencadearam diversos processos 

de remoções a desrespeito dos moradores locais.  

 

Já a pesquisa documental é feita a partir da análise do processo de construção do 

Plano Popular da Vila Autódromo, que foi desenvolvido pela associação de moradores locais 

- AMPAVA - e que contou com a participação de assessoria técnica qualificada de 

urbanistas, arquitetos, cientistas sociais e economistas, ligados aos institutos da UFRJ e UFF. 

O plano desenvolvido busca afirmar a existência da comunidade e o direito de continuar 

existindo, com condições adequadas de urbanização e serviços públicos, reconhecendo o 

direito à cidade dos moradores locais. Com o encaminhamento das obras para as Olimpíadas 

RIO 2016, em especial a construção do Parque Olímpico, a comunidade da Vila Autódromo 

foi objeto de remoção e supressão, em decorrência de atos de desapropriação e destruição 

resultantes do plano estadual para a realização das obras de caráter público para produção da 

“Cidade Olímpica”. 

 

Para concretizar o debate em torno das políticas públicas nos âmbitos da gestão das 

regiões metropolitanas, o trabalho discute os desdobramentos do planejamento urbano, em 

especial o chamado planejamento estratégico ou a nova questão urbana, na qual visa 

modelar e produzir a cidade a partir de critérios de governos baseados na produtividade e 

competitividade urbana. Partindo dessas questões que envolvem a produção urbana, o texto 

questiona a gestão das políticas metropolitanas, nos aspectos da influência de atores sociais e 

econômicos, em específico os capitais do urbano, sobre a produção e valorização do espaço. 
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Com o intuito de discutir as dimensões que abrangem o direito à cidade, o trabalho 

busca abordagens teóricas de Lefebvre e Harvey, as quais ponderam acerca da construção da 

vida urbana, a partir de novos desdobramentos comportamentais, um número sem fim de 

necessidades sociais/coletivas e a disputa de classe, intrínseca ao próprio fenômeno do 

urbano e das relações capitalistas. 

 

Dessa forma, através da análise documental do Plano Popular (PPVA) e das 

discussões teóricas e ponderações acerca das temáticas relevantes, esse trabalho aprofunda a 

reflexão acerca dos caminhos que estamos traçando enquanto brasileiros e cidadãos das 

regiões urbanas, no que se refere à construção do espaço da cidade, sendo a mesma entendida 

como local de convivência e obra. 

 

5 Conclusão 

 

Com intuito de conclusão da pesquisa, após os temas bibliográficos discutidos pode-

se levar em consideração a influência do planejamento urbano para a construção do espaço da 

cidade, sendo o mesmo imerso em uma lógica de interesses e conflitos, assim como a 

compreensão da construção histórica dos aglomerados urbanos brasileiros para assimilar 

nossa realidade. Estudar os “capitais do urbano” faz-se necessário para compreender quais 

interesses estão em primeiro plano, pois são esses capitais os atores capazes de ter os seus 

interesses atendidos pela valorização do meio urbano, em razão da relação quase simbiótica 

no Brasil entre Estado-capital e a capacidade de associação do mesmo para contratações para 

desenvolvimento urbano. 

 

 Os aspectos relacionados a “revitalização urbana” acabam por exigir uma 

“expertise”, que é vinculada a grupos seletivos e com capacidade de inserção nas perspectivas 

da arena decisória. Contudo os grupos subalternos, as associações civis e comunidades locais 

também possuem capacidade de disputa através da organização coletiva, principalmente ao 

entorno de redes de apoio, podendo ser capazes de expor e reivindicar suas atribuições 

enquanto indivíduos portadores de direitos e saberes. 

 

Da mesma forma, compreender a “nova questão urbana” traz à tona a realidade na 

qual as Olimpíadas Rio 2016 e o Planejamento da cidade do Rio de Janeiro buscaram se 



 

33 
 

orientar. Dentro da lógica global dos Jogos e da tendência do Planejamento Estratégico por 

resultados e vislumbrando a cidade como uma mercadoria, o que se efetivou foi o 

pensamento de uma cidade única, adentrando o pensamento das “globalcities”, 

descaracterizando toda uma diversidade intrínseca da Polis, discutida por Lefebvre. Assim, 

dentro desse contexto se estabelece a construção do PPVA, que a partir do engajamento dos 

moradores da comunidade Vila Autódromo foram capazes de reivindicar seu espaço na 

cidade e, para além disso, a cidade que desejam, abarcando comunidades locais e a 

pluralidade do pensamento. Dessa forma, o PPVA demostrou ser um instrumento de ação 

política prática, de imersão na arena política e decisória, em que os burocratas e demais 

atores políticos e sociais tiveram que se confrontar.  

 

A cidade possui uma potencialidade incrível de “ser”, sendo capaz de se reinventar 

em um processo contínuo e conflituoso. Foi isso que o trabalho de pesquisa procurou 

demostrar, tendo um horizonte de discussões práticas e teóricas do que representa o direito à 

cidade. A capacidade de associação dos grupos e sua influência através dos instrumentos da 

política são de grande relevância para estabelecer as discussões em torno da construção do 

espaço desejado. As cidades devem ser encaradas e trabalhadas como um bem público, assim 

como seu planejamento deve ser integrado por certos temas e capaz de abarcar uma 

diversidade de pensamentos e maneiras de “ser”.  
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