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Resumo 

 

 Este trabalho busca apresentar as relações entre o agência do          

Estado, dos agentes do mercado e do intermediário do capital como uma            

tríade de instituições que norteiam as políticas públicas de infraestrutura de           

determinados locais. Como elemento de observação, foi analisada a         

construção do teleférico no Morro da Providência, favela situada na Zona           

Portuária do Rio de Janeiro, e dos efeitos antes, durante e após a obra              

praticada pela concessionária responsável por administrar as políticas        

públicas dispostas na região mediante licitação oferecida pela prefeitura da          

capital.  
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1 - INTRODUÇÃO  

 

A sociologia nasce da filosofia com uma série de propósitos, um deles, a de              

desmembrar as problemáticas da grande cidade e evolução metamorfósica         

desregulada, dada as diversas perspectivas de desigualdade que se arraigam no           

seio da sociedade. Desigualdade massiva que são apontadas em estudos de caso e             

são as principais estatísticas crescentes das últimas décadas . Nasce a necessidade           1

de se saber quais são as configurações da cidade, como funciona e para quem ela               

trabalha ou se projeta.  

A cidade se projeta para um espaço que renega a sua origem. Se nos seus               

ideais primários ela se estende como um berço acolhedor onde a sociedade viveria             

em gozo de liberdade e igualdade, hoje ela atende a interesses capitalistas das             

quais conseguiu sintetizar em uma passagem: “A tendência pós-moderna de          

encorajar a formação de nichos de mercado envolve a experiência urbana           

contemporânea com uma aura de liberdade de escolha, desde que se tenha            

dinheiro” (David Harvey, 2012)  2

Com isso, adentrando historicamente a questão de criação de mercados e           

evoluções sócio-políticas, passamos pela configuração de uma sociedade feudal, a          

construção de nichos mercadológicos com esforço do Estado, a revolução industrial,           

a criação de uma política liberal para chegarmos até a modernidade, onde toda essa              

transfiguração engendrosa nos trouxe até o neoliberalismo, que rege o sistema           

econômico global nos dias atuais, como Polanyi apontara (1944). O mercado é um             

agente influenciador primordial no que diz respeito a o cotidiano dessas vidas e             

vivências como integrantes de uma urbe extremamente capitalizada e mercantil.  

Dentro dessa configuração que se trabalha com mais profundidade o          

panorama social que é proposto, de uma perspectiva externa ao superior, nebulosa,            

porém extremamente complexa quando se avança para dentro do entendimento do           

1 Nexo Jornal. O seu salário diante da realidade brasileira (ZANLORESSI Gabriel. FERREIRA, 
Lucas) 2011. Disponível em: 
https://www.nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-da-realidade-brasile
ira?fbclid=IwAR1C-4_-UiB2EV1Cb5PDjLEn4bsNDcS_6ARhzCpnfArTyjpnRKTO3e_onCM 
2 HARVEY, David. The Right to the City. New Left Review, n. 53, Estados Unidos, 2008. 
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dia-a-dia, na micropolítica do cotidiano de vidas que são influenciadas por esse            

plano político vigente que nos é imposto sem pressupostos. 

No Morro da Providência, a primeira favela do Rio de Janeiro e uma das              

pioneira nesse tipo de solução urbana, se propôs a construção de um teleférico que              

viria para facilitar a locomoção urbana de milhares de pessoas que sobem e descem              

as íngremes ladeiras que compõe aquele cenário. Parece conveniente dependendo          

da perspectiva que se observa tal realidade. Impulsiona-se a vida turística da            

comunidade, o comércio, leva tecnologia e dignidade para quem vive dentro dessa            

complexa realidade de violência e descaso de décadas praticadas pelos governos           

que regem a máquina pública. Uma ilusão, simples e doce ilusão.  

A cidade do Rio de Janeiro passou por um processo de transfiguração para o              

receber uma série de megaeventos, das quais foram investidos R$25 bilhões em            3

infraestrutura, distribuídas por diversas partes da cidade em obras de construção de            

infraestrutura, mobilidade urbana, acessibilidade, entre outras diversas áreas. Houve         

a edificação de polos olímpicos como o de Deodoro, a Cidade Olímpica, da Zona              

Portuária, essa em específico que vamos falar com mais afinco por ter se tornado              

uma espécie de laboratório de práticas mercadológicas entre governo e o terceiro            

setor, com uma agenda totalmente capitalizada, porém envolvendo a vida e o            

cotidiano de milhares de pessoas dentro dessa lógica capitalista do espaço urbano.            

Esse processo foi bem parecido com o que aconteceu em Barcelona , em 1992,             4

também para a realização das Olimpíadas de verão, da qual a cidade também teve              

um projeto de reestruturação da sua zona portuária para o aporte do megaevento.  

A Zona Portuária do Rio de Janeiro é composta por um conglomerado de             

bairros e favelas, destas, da qual o Morro da Providência está incluído. Com a              

Parceria Público Privada (PPP) efetivada pela licitação feita pela prefeitura carioca           

em 2009 , a concessionária Porto Novo, mais tarde conhecida basicamente por            5

3 Wikipédia, Teleférico da Providência, Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%A9rico_da_Provid%C3%AAncia  
4 UOL, Rio se inspira em Barcelona e investe R$ 8 bi para recuperar zona portuária para 
Olimpíadas. (ORTIZ, Fabíola. 2012) Disponível em:  
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/06/28/rio-se-inspira-em-barcelona-para-recu
perar-zona-portuaria.htm 
5 LEI COMPLEMENTAR n.° 102, de 23 de novembro de 2009. Disponível em: 
http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/legislacao/leis-complementares/LC102_-_23112009_-_C
DURP.pdf 
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CDURP (Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de            

Janeiro) foi o agente responsável por gerenciar toda a localidade como um aparato             

estatal influente o suficiente para organizar a geografia do local como bem entender             

e obter lucros à partir disso, como um mercado a céu aberto.  

No Morro da Providência foi construído um teleférico de R$75 milhões, morro            

esse que carece de estruturas básicas, como escola, hospital, segurança,          

saneamento básico, fornecimento de água digno, transporte público, que com esta           

obra era a proposta de solução de uma destas problemáticas, mas não foi, caso que               

discorreremos a seguir.  

Governado por liberalistas, ou neoliberalistas desde 2003, tanto na cidade          

quanto no estado, o Rio de Janeiro, enquanto cidade, tem sido laboratório deste tipo              

de política que ainda usam um pressuposto do welfare state, de Schumpeter , para              6

fazer a equiparidade social ser aplicada de fato efetiva, porém a lógica mercantil             

ainda predomina nas suas ações com as várias ações deliberadas em relação a             

classe empresarial. A questão do welfare state fica bem explícita quando podemos            

observar o último governante na esfera federal, a mais importante dentro das            

qualidades democráticas representativas das quais somos inseridos, faz menções a          

essas normas de direcionamento político.  
 

[...] Para realizar essa função redistribuidora ou realocadora o         
Estado coleta impostos e os destina aos objetivos clássicos de garantia da            
ordem interna e da segurança externa, aos objetivos sociais de maior justiça            
ou igualdade, e aos objetivos econômicos de estabilização e         
desenvolvimento.  7

 

Uma lógica bem baseada nos parâmetros teóricos de Fernand Braudel          

(1985), das quais o Estado, à partir do aparelho repressor e judiciário, onera a              

população para alimentar a máquina estatal, da qual se diz dentro de uma             

democracia representativa, feita para equidade socioeconômica e bem estar social.          8

Mas com a evolução desse mercado global que o neoliberalismo e a evolução             

 
6 SCHUMPETER, Joseph E. On the Concept of Social Value. in Quarterly Journal of Economics,               
volume 23, 1908-9. 
7 CARDOSO, Fernando Henrique. SERRA José. CARVALHO, Clóvis et al. Plano Diretor da             
Reforma do Aparelho do Estado. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.             
Brasília, 1995. 
8 BRAUDEL, Fernand. A Dinâmica do Capitalismo. Editora Rocco, Rio de Janeiro, 1985. 
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tecnológica proporcionou, onde as fronteiras são econômicas, e não geográficas, a           

disposição de itens de qualidade de vida para determinada população é medida não             

pela demanda de necessidade, mas sim por quanto determinado recorte          

demográfico pode, efetivamente, gastar em um território.  

Marchando dentro do mercado de carnes humanas que é feita essa nossa            

sociedade moderna, buscamos entender os parâmetros que são determinados para          

a aplicação das políticas públicas, sejam elas na mão do terceiro setor, ou na mão               

dos próprios donos do aparelho estatal. Independente da via, há de se buscar as              

razões para essa segregação que soa como uma rachadura no mapa demográfico,            

econômico e social no plano urbano.   
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2 - A FAVELA E SUA HISTÓRIA 

 

2.1 - A solução democrática 

 

A Zona Portuária do Rio de Janeiro é um conglomerado histórico riquíssimo,            

que carrega valores desde a colonização dos portugueses às terras tupiniquins, à            

escravidão praticada por séculos em território e a modernização de uma região            

tradicionalmente ocupada pela negritude afro-carioca que hoje vê seu espaço ser           

apropriado pelo grande mercado imobiliário e turístico desenvolvido para a recepção           

dos megaeventos em solo carioca.  

A região como um todo é composta por oito comunidades: o Morro de São              

Bento (1), Morro da Conceição (2), Morro do Livramento (3), Morro da Providência             

(4), Morro da Saúde (5), Morro da Gamboa (6), Morro do Pinto (7) e Morro de São                 

Diogo (8), dentro de quatro bairros, Santo Cristo, Gamboa, Saúde e Cajú (fora do              

mapa), como mostra a imagem a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Mapa retirado do Google Maps com ilustração enumerando os morros da Zona Portuária do 

Rio de Janeiro. Fonte: Google Maps) 
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Distante do que é hoje, a Zona Portuária já teve várias facetas. Antigamente             

era um dos principais portos escravagistas do mundo, das quais receberam quase            

um milhão de africanos vindos dos navios que atracavam no porto carioca. Também             

teve sua época de marginalização quanto à urbe de fato, quando dispostas para a              

população de menor renda, que se aglomeravam do jeito que conseguiam morros e             

vielas adentro, sempre como figura de resistência e solução para o proletariado que             

se acomodava nas redondezas.  

Um dos locais que representam bem essa construção histórica do que foi e do              

que é a Zona Portuária, é a região da Pequena África, local que se constituiu ao                

redor do Cais do Valongo, um trabalho arqueológico que traz a luz do sol o que as                 

construções e edificações foram enterrando com o tempo.  

O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo, local declarado como patrimônio           

cultural mundial pela Unesco, é a mostra da sobreposição das estruturas           

construídas para o que se transformou hoje a Zona Portuária. O programa            

arqueológico conseguiu desenterrar parte do calçamento que serviu de aporte para           

o recebimento da família real, para o tráfico e mercado de escravos vindos da áfrica,               

e agora serve como lembrança da história que esse chão teve, recebendo turistas             

vindos de diversas partes do mundo. A arqueóloga do Museu Nacional da UFRJ             

conta um pouco da história desse lugar: 

 
O Valongo cheira a uma extrema opressão, racismo, intolerância,         

desigualdade e marginalização. Isso evoca a um passado pesado e          
opressivo, cujas consequências são sentidas atualmente e serão sentidas         
por um bom tempo ainda no Brasil.  

Nossa intenção em trazer isso de volta e em evidência foi a de             
retomar para os escravos do Valongo – ignorados ou esquecidos pelas           
narrativas dominantes e que permaneceram nas sombras por séculos – o           
direito deles de serem lembrados. Nós devemos lembrar, lembrar sempre e           
em todas as circunstâncias.  9

 

A escravidão é parte efetiva da construção de memória dessa região do Rio             

de Janeiro, mesmo tendo que lutar para ser lembrada, com as várias tentativas de              

se esconder tais traços expostos. Ainda na Pequena África, há o Cemitério dos             

Pretos Novos, o Jardim Suspenso, a Pedra do Sal, a Rua do Valongo, a Fábrica de                

9 Rio On Watch. A História Pouco Conhecida da Pequena África na Zona Portuária do Rio de 
Janeiro. (BARBER, Mariah. MACKAY, Rhona. 2016). Disponível em: 
http://rioonwatch.org.br/?p=20172  
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Metais que eram usadas nos aparatos da escravidão, o Quilombo da Pedra do Sal,              

dentre uma série de outros pontos que reforçam a presença da cultura africana             

dentro da construção histórica deste ponto.  

A tentativa de apagamento dessa parte cultural dada no Rio de Janeiro se             

deu de várias formas. Começou basicamente pelas mãos de Pereira Passos,           

prefeito carioca no início do século XX, que ficou famoso pelas várias investidas de              

se transformar o Rio em Paris. Duas obras pontuais que Pereira praticou nos             

entornos da Zona Portuária foi a construção do Jardim Suspenso ao longo da Rua              

do Valongo, uma obra claramente fora de contexto, que traz estátuas ao estilo             

romano e grego para um lugar de história claramente de matriz africana, em uma              

tentativa de embranquecer um local que era relento da população negra e            

marginalizada aquela época, quando se dava uma reorganização na questão          

demográfica da cidade, após a abolição da escravidão e do isolamento da            

população pobre para os polos da urbe. 

Pereira Passos foi o principal propulsor da modernização da cidade do Rio de             

Janeiro, no começo da década de XX, apesar disso, o fez de forma totalmente              

segregadora. Também um de seus atos de embelezamento, para não dizer           

higienização urbana, foi a destruição do cortiço cabeça de porco, localizado hoje            

onde se encontra o túnel João Ricardo, que faz a ligação da Central do Brasil à Via                 

Binário, criada recentemente ao longo da Zona Portuária.  

Esse mesmo cortiço que abrigava boa parte dos trabalhadores e escravos           

recém-libertos que acabaram por migrar para o morro ali perto. Se juntaram aos             

soldados provindos da Guerra dos Canudos, estes que tinham como soldo           

prometido após a guerra um pedaço de terra por parte do governo, promessa não              

cumprida e que, como reivindicação, ocuparam este morro, que inicialmente foi           

chamado de Morro da Favela, por ter como flora predominante uma planta chamada             

favela, a mesma que se via em canudos. Há uma série de outras histórias que               

contam os moradores do morro, do porquê deste morro ter vindo a se chamar Morro               

da Providência posteriormente. Uns falam que é justamente por ter sido ocupado            

pelos soldados em providência ao seu soldo prometido, outros dizem que era por um              
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grupo religioso que se agrupou na favela e ter provindo benfeitorias aos moradores,             

dentre outras histórias contadas por bocas pequenas.  

 

2.2 A primeira favela do Brasil!  

 

O Morro da Providência acabou se tornando a forma mais democrática e            

prática para o problema estrutural demográfico, dado o momento da capital carioca,            

no começo do século XX. O ímpeto higienizador de Pereira Passos, que contava             

com a ajuda da proliferação de doenças contagiosas pela insalubridade das           

instalações encontradas nas favelas da época, para demonizar tais conglomerados          

e torná-los alvos constantes de violência, tanto física quanto moral, mostra como a             

comunidade é sinônimo de resistência desde seu aparecimento.  

 

 

 

 

 

(Charge retirada da revista humorística O Malho, edição 247, de junho de 1907)  
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Com os terrenos ainda livres, baratos e próximos a um ponto bem estratégico             

no cenário urbano do Rio de Janeiro, a Providência se tornou referência quanto a              

um lugar que poderia ser acolhedor para aqueles já marginalizados pelo           

desenvolvimento da “nova Paris”. O historiador Milton Teixeira, em uma entrevista           

concedida ao site G1.com, conta um pouco das peculiaridades que se deram sobre             

o início da composição da favela: 

 
“Todos os escravos do Vale do Paraíba – 200 mil – invadem a             

cidade do Rio de Janeiro. Aqui eles não tinham onde morar, começam a             
surgir os primeiros mendigos e o conceito de multidão. O morro da            
Providência se tornou o local ideal para abrigar as famílias de baixa renda.             
Cercado de um lado por uma pedreira, fábricas e pelas linhas da Estrada de              
Ferro Central do Brasil, e tendo do outro um cemitério de protestantes e a              
região portuária, os terrenos estavam, então, bem desvalorizados e livres”  10

 

Todo esse desenvolvimento histórico cultural dos entornos do Morro da          

Providência só enriqueceu a construção da identidade daquela comunidade         

enquanto referência de acolhimento para quem não se enquadrava nos parâmetros           

do novo Rio de Janeiro, do início do século XX. Isso acabou por deixar um               

simbolismo, esse que se dá pelas construções que ainda se mantém em pé nas              

ladeiras morro acima, como a casa da qual viveu o escritor Manoel de Barros, como               

a galeria de arte que colore as paredes das casas pelos caminhos sinuosos de              

paralelepípedo, como a homenagem a Dodô da Portela em frente ao que era a              

praça do morro e que hoje deu lugar ao teleférico, como as centenas de moradores               

que tiveram a ameaça de remoção de suas casas pela Secretaria de Habitação da              

prefeitura carioca, mas resistiram e hoje compõem essa comunidade maravilhosa.          

Inclusive, são estes traços que me despertaram a vontade de chegar mais perto             

desse povo e estudar como se deu essa relação entre Estado e comunidade durante              

esse momento de revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, que começou             

em 2010 e, apesar do contrato de licitação está previsto até 2025, nada confirma              

10 G1 Rio. Conheça a história da 1ª favela do Rio, criada há quase 120 anos (CARVALHO, 
Janaína) 2015. Disponível em: 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-450-anos/noticia/2015/01/conheca-historia-da-1-favela-do-rio-cri
ada-ha-quase-120-anos.html 
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com segurança de que ele seguirá vigente até seu fim estando, inclusive, suspenso             

por falta de verbas no momento.  

Essa revitalização que foi desenvolvida de forma bem desconexa, dada a           

realidade socioeconômica da região. A Zona Portuária recebeu investimento         

massivo para se tornar outro pólo turístico do Rio de Janeiro, para que as atenções               

fossem divididas com a famosa orla da Zona Sul carioca, cartão postal brasileiro. E              

não ficou atrás, recebeu infraestrutura de todos os portes, chegando inclusive as            

ladeiras do Morro da Providência com o pomposo teleférico que se alocou com a              

proposta de fazer a ligação dos bairros da Gamboa com a Central do Brasil,              

passando por dentro da favela.  

A proposta parecia até interessante no papel, mas na prática se desenrolou            

de uma forma totalmente deturpada. A entrada do teleférico no Morro da Providência             

nada mais era do que mais um ímpeto do Estado em tentar praticar da gentrificação 

O Morro da Providência, como parte presente da Zona Portuária apenas           

observou toda essa movimentação ao seu redor, como um local de vista privilegiada             

para a cidade em transfiguração. Para não falar que não houve nenhum            

investimento na primeira favela do Brasil, a CDURP instalou um teleférico que            

interligava a população da favela à acessos na Gamboa e na Central do Brasil.  

O teleférico foi construído na Praça Américo Brum, em frente a última            

escadaria do morro, que dá acesso às casas no topo do morro, como também ao               

centro cultural da Casa Amarela e a Igreja Nossa Senhora da Pennha, com dois n’s               

na escrita, diferente da outra famosa pela sua escadaria, situada também na capital             

carioca.  

Como parte do projeto Morar Carioca, que trazia como promessa mais           

qualidade de vida aos moradores das comunidades do Rio de Janeiro, dando            

acesso a bens configurados como fixos dentro da ótica teórica de Milton Santos. O              11

teleférico se consolidou no coração do morro, porém, sem diálogo nenhum com            

aqueles que iriam receber tal obra. Apesar de ser uma das favelas mais íngremes do               

Rio de Janeiro e ter problema de transporte público, a comunidade tem suas             

prioridades quanto às necessidades mais urgentes. Deixando de lado o fato de o             

11  SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão, in Território e Cidadania. EDUSP. São Paulo, 1987. 
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teleférico ser usado como uma obra literalmente de enfeite, pois o mesmo, tendo             

custado R$75 milhões, como informa o jornal O Globo , funcionou por menos             12

tempo do que se levou para construir, e em ocasiões muito específicas, quando os              

grandes eventos efetivamente estavam acontecendo na capital carioca.  

 

2.3 Uma Zona Portuária a “là Europa” 

 

Em uma proposta analítica de se pontuar as posições da comunidade da            

Providência em relação a Zona Portuária, dada sua complexidade         

histórica-temporal, diante de toda preparação que a capital carioca receberia para os            

megaeventos realizados aqui, como a Copa do Mundo, em 2014, a Copa das             

Confederações, em 2013, as Olimpíadas e Paralimpíadas, em 2016. Para que as            

festas acontecessem, a prefeitura do Rio de Janeiro resolveu firmar uma PPP            

(Parceria Público-Privada) de administração integral de um determinado pedaço da          

cidade, como foi determinada na licitação resoluta pelo órgão estatal, no final de             

2009. Dado este recorte tempo-espacial, do início do contrato de licitação até os             

tempos atuais, com o fator de um terceiro agente intermediando a relação entre             

Estado e comunidade, neste exemplo supracitado, o mercado, delimitamos o que           

será desmembrado.  

A proposta com conotação europeia se dá pelo fato de o Rio de Janeiro ter                

tentado justamente um projeto similar posto em prática em Barcelona, nas           

Olimpíadas de 1992 , onde a zona portuária da cidade foi alvo de uma reforma para               13

se fazer um polo turístico. Foram feitos coisas bem similares das quais encontramos             

hoje na Zona Portuária carioca, como um museu, um aquário e um boulevard que              

concentra atrações culturais, tanto quanto conseguimos enxergar por aqui, no Rio.  

12 O Globo, No Morro da Providência, teleférico não funciona há quase um mês (OUCHANA, Giselle) 
2017. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/rio/no-morro-da-providencia-teleferico-nao-funciona-ha-quase-um-mes-2076515
2 
13 UOL, Rio se inspira em Barcelona e investe R$ 8 bi para recuperar zona portuária para 
Olimpíadas. (ORTIZ, Fabíola. 2012) Disponível em:  
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/06/28/rio-se-inspira-em-barcelona-para-recu
perar-zona-portuaria.htm 
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O projeto catalão também foi extenso, durou cerca de 15 anos para se              

transformar em realidade, porém não é uma unanimidade na opinião pública,           

obtendo também suas críticas quanto a questões urbanas. Como o foco principal            

são terras cariocas, voltamos ao nosso ponto de análise.  

Com a aposta nesse novo tipo de parceria proposta pela prefeitura carioca, a              

então PPP (Parceria Público-Privada), aberta por licitação pela prefeitura do Rio de            

Janeiro no ano de 2009, a concessionária Porto Maravilha, vencedora do concurso,            

ficou responsável, por reger as obras de reformulação e estruturação da região para             

a transformação do local em um centro turístico e comercial que suportasse os             

megaeventos realizados na capital carioca 

Sobre o contrato de PPP em si, até então à época da concretização, foi a                

maior parceria do Brasil nestes moldes. Sobre a fonte dos fundos, a principal             

investidora foi o programa de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que              

disponibilizou R$ 3,5 bilhões, ainda no início de 2011, para a prestadora de serviços.              

FGTS é o programa de ordem pública, gerenciada pela Caixa Econômica Federal,            

que é o fundo de investimento atrelado a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas)             

que ordena parte do pagamento recebido pelo trabalhador em território brasileiro à            

este fundo a fim de garantir sua aposentadoria, determinada por uma série de             

regulamentos estipulados pela Previdência Social. Este mesmo que está sendo          14

revisto pelo atual governo federal por supostamente estar sem condições de           

sustentação. O contrato total assinado entre a empresa e a prefeitura foi no valor de               

R$ 7,6 bilhões, com o prazo de 15 anos para ser executado. 

O programa Morar Carioca, junto da Secretaria Municipal de Habitação,           

começou a ser trabalhado junto do Instituto Pereira Passos e os moradores da             

região do Morro da Providência, para a aplicação e efetivação do trabalho. Balcões             

de emprego foram abertos para fazer a conexão entre empresas prestadoras de            

serviços para a concessionária e os moradores do local. Essa foi uma das formas de               

ações sociais afirmativas que a CDURP procurou fazer com a população tradicional            

daquela localidade, das quais ainda são extremamente insuficientes, dado o          

montante investido no programa.  

14 Portal do FGTS. Disponível em:  http://www.fgts.gov.br/Pages/sou-trabalhador/o-que.aspx 
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Também como forma de dar mais oportunidades aos moradores das           

comunidades inseridas na Zona Portuária, a CDURP disponibilizou cursos nas          

principais áreas de mão de obra que seriam utilizadas no desenvolvimento da PPP,             

como cursos de pedreiros, cheff de cozinha, ajudante de cozinha, técnicos de            

informática, dentre vários outros. A concessionária também se fazia presente nos           

projetos culturais já existentes na região, dando incentivo ao crescimento destes           

mesmos. Outro ponto importante do ano de 2012 foram os inícios da obra de              

restauração e infraestrutura do reservatório do Morro do Pinto, que abastece a Zona             

Portuária como um todo. Nela foi restaurado também a praça anexa ao prédio do              

reservatório, transformando em uma praça para utilização pública.  

Algumas das ações conseguintes se deram na parte de desenvolvimento nas            

frentes de obras, na manutenção dos aspectos ambientais da região, prejudicadas           

pelas frentes de obras realizadas por toda Zona Portuária, a aplicação do programa             

Porto Maravilha Cidadão, que visava integrar também a comunidade aos pontos           

culturais desenvolvidos na região, como nos pontos turísticos localizados no porto,           

tanto quanto nos museus inaugurados alí. O programa social feito pela CDURP            

consistia em várias frentes de aplicação, desde ao desenvolvimento dos          

microempresários da região, como aos diálogos com moradores do local para haver            

uma interlocução dos moradores com os processos de transfiguração realizados na           

Zona Portuária.  

Todas essas informações acima foram encontradas nos relatórios         

disponibilizados pela assessoria de imprensa da CDURP enquanto a mesma dava           

sequência às obras de infraestrutura na Zona Portuária, mas em uma análise mais             

profunda, conseguimos ver claramente o que de fato ocorreu nas mediações da            

zona administrada pela empresa.  

Uma das obras em questão é a construção do Teleférico que interligaria o              

bairro do Santo Cristo com a Central do Brasil, locais de grande fluxo urbano dada a                

grande concentração de moradores locais naquela redondeza. Foram postos três          

pontos, um no próprio Santo Cristo, um no meio do Morro da Providência e o outro                

na Central. O custo dessa obra girou em torno de R$75 milhões e demorou dois               

anos para ser efetivamente posta em pleno funcionamento.  
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A construção do teleférico na comunidade se deu junto a implantação da             

UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) um projeto da pasta da Segurança Pública            

carioca. O transporte público tinha capacidade para transportar duas mil pessoas por            

hora nas 16 gôndolas operantes em seu perfeito funcionamento, essas que cabiam            

oito pessoas sentadas e duas em pé.   15

   

2.4 Desigualdade a “là carioca” 

 

O Morro da Providência fica alocada dentro do bairro da Gamboa, um dos              

maiores bairros da Zona Portuária carioca, compondo com quase um terço da            

população daquela região. Apesar do tamanho, da sua relevância demográfica para           

o bairro, da sua tradição e história para a localidade, não é isso que se apresenta                

quando analisamos estatísticas socioeconômicas do bairro e da favela.  

O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente desigual em sua distribuição             

econômica, essa estatística fica bem clara se compararmos dados como a           

capacidade de compra de um salário mínimo dentro do cenário atual, quantas            

pessoas efetivamente as recebem e como isso impacta no dia-a-dia das pessoas.  

O Dieese, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos        

Socioeconômicos, é uma instituição brasileira que costuma avaliar dados         

socioeconômicos a respeito da realidade brasileira. Em março de 2019, foi feita uma             

atualização do valor real que o salário mínimo para uma família de quatro pessoas              

deveria ter, respeitando o seu intuito descrito na constituição: suprir          

economicamente quesitos como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,        

vestuário, higiene, transporte e Previdência Social. O salário mínimo atualmente é           

de R$998,00, e segundo o Dieese, o valor real deveria ser 4.29x maior, analisado              

em R$4277,00, somente para suprir o básico.  16

Segundo o Jornal Nexo, que realizou uma pesquisa em relação ao salário do             

trabalhador brasileiro, somente 10% das pessoas no Estado ganham isso, e apenas            

8% no Brasil chegam a tal quantidade. Porém, se a renda de uma família renda um                

15 CDURP Teleférico. Disponível em:  https://www.portomaravilha.com.br/teleferico  
16 Economia UOL. Salário mínimo em março deveria ter sido de R$ 4.277,04, aponta Dieese. 
(KIRIHATA, Juliana. 2019) Disponível em: 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/04/salario-minimo-dieese.htm 
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salário mínimo, ou seja, R$998,00, ela se enquadra na parcela dos 27% mais pobres              

do estado. Uma curiosidade dentro desta estatística fica na discrepância entre a            

concentração de renda na parte mais alta da estatística analisada, pois se você sobe              

o valor da renda bruta de um lar para R$1500,00, você ganha mais do que 60% das                 

outras residências.  17

Trazendo isso para o contexto do bairro da Gamboa, onde fica o Morro da              

Providência, segundo estatísticas disponibilizadas pelo Data Rio e pelo IBGE, no           

censo demográfico feitos entre 2016 e 2018, os dados socioeconômicos do bairro            

são baixíssimos comparados a realidade do resto da cidade. A renda per capita das              

casas situadas nessa região do Rio de Janeiro chega a ser de R$320,57, traduzindo              

ao modo como o Dieese calcula o salário mínimo, a receita média das residências é               

de R$1282,28, que não chega nem a um terço do que se considera necessário para               

o subsídio de uma residência, como apontado anteriormente.  18

De que a qualidade de vida da população situada naquele pedaço do Rio de              

Janeiro é bem abaixo do que se vale para um mínimo de dignidade perante o título                

de igualdade de que se espera pelas ações do Estado enquanto símbolo político             

responsável por administrar tal situação. Analisando os dados gerais que costumam           

nortear estatísticas sociais em dados recolhidos pelo IBGE, a partir do senso,            

conseguimos ver o “ranqueamento” do bairro da Gamboa. 

Em uma média feita à partir do índice de longevidade, de renda e educação,              

que se obtém o Índice de Desenvolvimento Humano, medida usada pela ONU para             

quantificar a pobreza ou riqueza de determinado local, a Gamboa se encontra numa             

classificação mediana diante dos parâmetros disponibilizados para qualificação.        

Com a pontuação de 0,792, em uma variação que vai de 0 a 1,000, o local se                 

encontra na modesta 97º posição, dos 126 bairros e complexos demográficos           

existentes na capital carioca.  19

17 Nexo Jornal. O seu salário diante da realidade brasileira (ZANLORESSI Gabriel. FERREIRA, 
Lucas) 2011. Disponível em: 
https://www.nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-da-realidade-brasile
ira?fbclid=IwAR1C-4_-UiB2EV1Cb5PDjLEn4bsNDcS_6ARhzCpnfArTyjpnRKTO3e_onCM 
18 DATA RIO. Disponível em: http://www.data.rio/app/bairros-cariocas  
19 Wikipedia. Lista de bairros do Rio de Janeiro por IDH. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bairros_do_Rio_de_Janeiro_por_IDH 
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Essa é a situação do bairro onde se encontra o Morro da Providência, daquilo              

que o senso consegue qualificar ou medir, pois, é redundante falar que a favela é a                

parte mais pobre de determinada localidade. Composta de um terço da densidade            

demográfica local, a escassez de recursos é notória aos olhos nus de qualquer             

andarilho que passe pelas vielas e ruas da comunidade. Mesmo com uma média tão              

baixa, o Morro da Providência. 
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3 - A FAVELA E SUA REALIDADE 

 

3.1 Um olhar de dentro da solução  

 

Como o Morro da Providência está inserido em uma dinâmica laboratorial de            

interação entre o setor privado e o estatal, que se dá pelo projeto de PPP (Parceria                

Público Privada), neste caso em específico, dentro da área de abrangência da            

concessionária Porto Maravilha, que administra a Zona Portuária como uma agência           

imobiliária, achei importante também seguir como flâneur pelas imediações da          

favela. Como isso só faz parte do entendimento da lógica que se trabalha o território               

dentro dessa agência privada, pus-me só a observar os “trincheiras” que há entre as              

zonas de interesse, ou seja, áreas com probabilidade de especulação imobiliária ou            

visibilidade turística.  

Os estigmas socioeconômicos aqui são bem visíveis por aqui também, ainda           

causa perplexidade como ao quebrar de uma esquina, o semblante de uma rua pode              

mudar tanto. As entradas da favela são cercadas de ruas onde há uma feira onde               

vende-se de tudo que se possa imaginar, o fluxo de pessoas é exorbitante dada a               

proximidade à Central do Brasil, e a quantidade de gente em situação de             

vulnerabilidade social nessa imediações é acachapante, uma mistura de         

informações que torna o local um caos urbano. Porém, dando a volta, indo às              

entradas mais próximas a locais de visitação turística, as coisas se ordenam melhor,             

são mais palatáveis ao olhar. Perto do Jardim dos Inocentes, onde Pereira Passos             

colocou estátuas gregas, as imediações são bem tratadas, as praças são bem            

cuidadas e as ruas são mais limpas e organizadas. O mesmo pode-se dizer das              

imediações ao Cais do Valongo, outra região de frequente visitação turística.  

Fui apresentado até outra moradora do Morro da Providência que trabalha           

nas horas vagas como guia turística da Zona Portuária. Helen Ribeiro, professora da             

rede estadual de ensino fundamental. Nascida e criada na primeira favela do Rio de              

Janeiro. Conhece a realidade da evolução territorial, demográfica e política daquela           

região como poucos. Ela ainda relatou sobre as dificuldades e barreiras enfrentadas            

por uma mulher, negra e marginal quanto a urbe, principalmente quando se tem             
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objetivos de usufruir do mundo fora da comunidade. O acesso à educação, o             

ingresso na universidade, no mercado de trabalho, tudo foi fruto de batalha dobrada. 

Outra moradora da Providência, Cintia Sant’ana, atriz, militante e também          

guia turística do morro, me contou um pouco da sua vivência. Também nascida e              

criada na primeira favela carioca, que conhece muito bem o terreno que pisa todos              

os dias. No dia que nos conhecemos, tivemos uma conversa muito pertinente sobre             

a situação atual da especulação imobiliária, tanto da comunidade quanto dos           

entornos da mesma. Ela me disse que há casas que chegam ao valor de R$3               

milhões dentro da providência, nas áreas mais nobres, e de que essa movimentação             

expulsou muitos moradores de seus lugares mais tradicionais, efetivação da prática           

de gentrificação em seu processo final de aplicação.  

Em uma outra ida até a Providência, tive a oportunidade de conhecer um             

pouco mais da geografia do local. Subi por uma das ladeiras laterais do morro, das               

quais dão acesso a saída do Túnel João Ricardo que corta o morro e leva até a via                  

Binário, ponto de intenso fluxo de automóveis no Centro do Rio de Janeiro. Essa              

parte da comunidade também mostra uma realidade mais crua, com casas           

empilhadas, portas emparelhadas uma ao lado da outra e uma escada de difícil             

acesso, com poucas estruturas, mas que serve de atalho para uma boa parcela dos              

moradores daquele local. A subida é longa e cansativa por este percurso e,             

enquanto o teleférico serve apenas de enfeite, tem sido esse o acesso mais rápido              

até o coração da favela. 

Atualizando meu senso geográfico, acho que já posso dizer que já percorri            

80% das ruas do Morro da Providência, me deixando com a capacidade de             

conseguir me orientar bem por aquelas ladeiras. Já na metade do morro, há o Bar               

da Dona Jura. Juraci, moradora a 50 anos da Providência, vinda do Nordeste com              

sua família, hoje faz sua renda servindo refeições para os moradores daquela            

região. Um dos lugares mais bonitos do morro acabou por virar sua bancada             

estendida, onde o os moradores geralmente vão relaxar, tomando uma cerveja ou só             

ouvindo uma música em sua jukebox, onde o brega canta aos quatro cantos.  
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Jura, como poucos na Providência, conhece como aconteceu essa         

transfiguração do morro. Hoje ela está exatamente embaixo da estrutura construída           

para servir o teleférico, e viu de perto todas as obras que aconteceram durante a               

implantação do Teleférico da Providência, julgo eu que foi uma das poucas            

beneficiadas com a construção, por ter ganho um ponto bom para o seu comércio,              

mas quanto ao seu cotidiano, sua moradia e seu percurso enquanto moradora da             

favela há de se questionar, e muito.  

 

3.2 Complexos da realidade da Favela 

 

Como todo complexo urbano povoado, a favela também tem suas          

características peculiares em relação ao desmembrar das relações dadas no          

cotidiano de cada um. Coisas que só consegui angariar obter as ladeiras por onde o               

escritor antológico Manoel de Barros percorreu parte de sua vida. A comunidade,            

apesar da condição de precariedade econômica, tem suas divisões territoriais: quem           

mora em cima e quem mora embaixo. 

Essas divisões se dão por uma questão classista, meramente econômicas,          

das distribuições de fixos, qualificadas como Milton Santos o faria, de uma região             

para outra. Apesar do sentido de comunidade não deixar de existir naquele território,             

há um sentimento coletivo de que “quanto mais embaixo no morro, mais você             

ascendeu na vida.” Isso é completamente compreensível quando se observa o local            

de fato esgoto a céu aberto do lado do teleférico. As ladeiras que ainda são               

pavimentadas comportam parte da população que tecnicamente tem suas moradias          

taxadas pelos impostos que o Estado os impõe, como IPTU, taxa de incêndio, água,              

luz e outros mais além de também conseguirem ter acesso a veículos automotores.             

Já a parte de cima da favela é totalmente isolada desses fixos, tendo que, em boa                

parte dos casos, piratear tais serviços, como no caso da água e da luz como               

também não tendo a possibilidade de chegar até as casas a não ser caminhando as               

escadarias acima.  

O teleférico, como projeto, poderia ser uma solução viável para todos           

moradores daquela região, apesar do seu alto custo de viabilização. Ele está situado             
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justamente na junta onde as ruas pavimentadas acabam e as vias só se dão por               

meio da caminhada, entretanto, isso nunca foi uma das prioridades daqueles           

moradores. Isso fica bem explícito na luta que se travou contra a construção do meio               

de transporte naquele local, que não só foi arbitrária, como foi extremamente mal             

planejada.  

O local que foi selecionado para a obra do meio de transporte foi justamente              

um dos únicos lugares que os moradores tinham para socializar nas redondezas.            

Além do mais, também era um dos lugares mais bem localizados do morro, com              

uma vista privilegiada para a Zona Portuária e a Baía de Guanabara, ou seja, um               

dos pedaços de terreno mais valorizados da localidade, expropriada, reforçando,          

arbitrariamente.  

 

(Praça Américo Brum antes da remoção para a construção do teleférico do Morro da Providência. 

Fonte: Blog Comitê Popular da Copa. Foto: Leo Lima)  20

 

20 A Copa Passa Por Aqui. Rio de Janeiro: Morro da Favela se mobiliza contra remoções para 
construir um teleférico. Disponível em: 
http://comitepopularcopapoa2014.blogspot.com/2011/07/rio-de-janeiro-morro-da-favela-se.html 
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Junto com a construção do teleférico, veio uma onda de benevolência por            

parte da Secretaria Municipal de Habitação da qual houve uma comoção pelo bem             

estar social dos moradores daquele morro, onde a preocupação com a segurança            

daquelas construções fez a partição determinar que cerca de 800 das casas naquele             

morro deveriam ser removidas por se ter risco de desabamento, coisas do gênero,             

ou mesmo sem motivo nenhum. Na época da obra, a comunidade prestes a             

completar um século de existência como solução ao sistema habitacional excludente           

que rege a urbe, resistindo com todas suas problemáticas de falta de recursos             

negadas ou negligenciadas pelas autoridades, vê suas residências objetificadas por          

uma tentativa de gentrificação para mera especulação.   21

 

(Foto: Casa Amarela, nem a fundação cultural que leva cultura para a população da Providência 

escapou da demarcação da Secretaria Municipal de Habitação.)   22

21 Agência de Notícias da Favela. Moradores do morro da Providência seguem resistindo à remoção. 
(GRANJA, Patrick. 2012) Disponível em: 
https://www.anf.org.br/moradores-do-morro-da-providencia-seguem-resistindo-a-remocao/ 
22 A Copa Passa Por Aqui. Rio de Janeiro: Morro da Favela se mobiliza contra remoções para 
construir um teleférico. Disponível em: 
http://comitepopularcopapoa2014.blogspot.com/2011/07/rio-de-janeiro-morro-da-favela-se.html 
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 As obras até trouxeram visibilidade para a comunidade como um todo.           

Há de se dividir essa fama também com a Casa Amarela, centro de cultura que fica                

no topo da comunidade, mas não tem como negar que a tentativa de expropriação              

do morro em si também não ajudou na fama.  

Várias pessoas famosas que não tinham uma relação direta nem com a parte             

cultural, nem com a história do morro, começaram a circular na favela depois que as               

obras na Zona Portuária começaram a serem prontas. Depois da instalação do            

teleférico e da efetivação da unidade de polícia pacificadora no morro, pessoas            

como o ex-empresário Eike Batista, modelos como a Madonna e Michelle Alves,            

entre outros.  

Essa visibilidade vem de encontro com o que a atriz e moradora da             

Providência Cintia dizia enquanto o começo de uma supervalorização de alguns           

imóveis nas redondezas. Vai de encontro com a tentativa da prefeitura em remover             

boa parcela da comunidade de seus locais tradicionalmente construídos e da falta            

de voz ativa nas ações dentro da comunidade por parte de quem edificou e              

massificou a história daquele local. 
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4 - ESTADO DE MÃOS DADAS COM O MERCADO  

 

4.1 Desmistificando a relação do Estado com as áreas marginalizadas de uma            

cidade 

 

A cidade nasce da necessidade de se organizar uma sociedade que vivesse            

em um plano orgânico e igualitário para com seus iguais. Na teoria. Na prática              

vemos que as coisas funcionam de uma forma muito diferente e dependem de uma              

série de pressupostos, grande parte deles econômicos, para que se obtenha acesso            

de qualidade aos bens que um cenário urbano possa oferecer.  

A filosofia e as ciências nascem do seio da urbe para desmembrar suas             

problemáticas e equacionar o imensurável, que é o consenso da sociedade e suas             

complexidades presentes pelo simples fatos das diferenças pessoais. A sociologia          

se concretiza enquanto ciência para trabalhar especificamente o que rodeia a           

cidade, o campo e todo aquele lugar que se propõe a ser morada de um grupo de                 

pessoas.  

O complexo que se torna o urbano com a desenvoltura das relações, acaba             

sendo interpelada pela economia, que atravessa cada uma delas. As relações           

sociais, para Karl Marx , se dão necessariamente pela força produtiva constituída           23

em cada indivíduo, assim, tornando indissociável a questão econômica das políticas           

interpessoais. Adam Smith, importante teórico econômico-social também já tinha         

visto a aparição do homem econômico. Com o pressuposto de uma rede            

mercadológica, ele sintetiza a ação deste mesmo a uma “propensão do homem de             

barganhar, permutar e trocar uma coisa pela outra" (Adam Smith apud in Karl             

Polanyi . 1944)  24

Dado este ponto de partida, cabe desenvolver as estruturas que cercam e            

moldam a sociedade: o Estado e o Mercado. Resumidamente, os Estados são            

instituições com o livre arbítrio da coerção, legal, à partir, da legislação local, ou da               

jurisprudência que se aplica em determinado lugar para tributar a população sobre o             

23 Relações Sociais. Artigos de apoio Infopédia. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Disponível em:             
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$relacoes-sociais 
24 POLANYI. Karl, A Grande Transformação. Editora Compus, Rio de Janeiro. 1944- 2000. p 62-63.  
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território em que legisla. Esse método de governo tem sido o tipo vigente desde as               

monarquias que vigoravam mundo afora antes da democracia representativa, o          

sistema mais cotado na contemporaneidade. Isso fica bem explicado nas palavras           

de Tilly. 

 
No conjunto da Europa, as alterações no controle estatal do capital           

e da coerção, entre 990 d.C. e o período atual, seguiram duas curvas             
paralelas. A princípio, durante a época do patrimonialismo, os monarcas          
europeus geralmente extraíram o capital de que necessitavam, sob a forma           
de tributos ou rendas, das terras e população que se achavam sob o seu              
controle imediato - muitas vezes com limites contratuais rígidos sobre as           
quantidades que podiam extorquir. No tempo da corretagem (sobretudo         
entre 1400 e 1700 ou mais), passaram a depender fortemente de           
capitalistas formalmente independentes para os empréstimos, a       
administração das empresas produtoras de rendas e a cobrança de          
impostos. Todavia, por volta do século XVIII, teve início o período da            
nacionalização; muitos soberanos incorporaram o aparelho fiscal       
diretamente à estrutura do estado e reduziram de forma drástica a           
participação de contratados independentes. O último século mais ou menos,          
a era da especialização, introduziu uma separação mais aguda entre a           
organização militar e a fiscal e um crescente envolvimento dos estados na            
fiscalização do capital fixado.  25

 

Atualmente os estados ainda agem na mesma lógica, como pode-se ver na            

plano diretor do governo de Fernando Henrique Cardoso, ao assumir o posto de             

presidente, em 1995, quando revive o mesmo complexo exposto por Charles Tilly. 

 
Entende-se por aparelho do Estado a administração pública em         

sentido amplo, ou seja, a estrutura organizacional do Estado, em seus três            
poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e três níveis (União, Estados          
membros e Municípios). O aparelho do Estado é constituído pelo governo,           
isto é, pela cúpula dirigente nos Três Poderes, por um corpo de            
funcionários, e pela força militar. O Estado, por sua vez, é mais abrangente             
que o aparelho, porque compreende adicionalmente o sistema        
constitucional-legal, que regula a população nos limites de um território. O           
Estado é a organização burocrática que tem o monopólio da violência legal,            
é o aparelho que tem o poder de legislar e tributar a população de um               
determinado território.  26

 

O estado ainda tem por definição enquanto uma instituição que representa a            

demanda da população sobre sua legislação, trazer equidade social-econômica,         

mesmo que isso seja uma realidade bem distante daquilo que estamos caminhando.            

25 TILLY, Charles. Coerção Capital e Estados Europeus. EdUSP, São Paulo. 1996. p. 106. 
26 CARDOZO, Fernando Henrique. SERRA José. CARVALHO, Clóvis et al. Plano Diretor da Reforma              
do Aparelho do Estado. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Brasília, 1995.              
p 12. 
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J. Keynes trazia esse conceito de Welfare State em seus ensaios enquanto uma             

política de equiparação socioeconômica, uma das linhas de governabilidade mais          

conceituadas na contemporaneidade. O Plano Diretor de um dos últimos governos           

neoliberais eleitos e concluídos, O de Fernando Henrique Cardozo, em 95, mostra            

tais traços;  

 
A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da           

redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo             
desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e           
serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse          
desenvolvimento. No plano econômico o Estado é essencialmente um         
instrumento de transferências de renda, que se torna necessário dada a           
existência de bens públicos e de economias externas, que limitam a           
capacidade de alocação de recursos do mercado. Para realizar essa função           
redistribuidora ou realocadora o Estado coleta impostos e os destina aos           
objetivos clássicos de garantia da ordem interna e da segurança externa,           
aos objetivos sociais de maior justiça ou igualdade, e aos objetivos           
econômicos de estabilização e desenvolvimento.  27

 
A teoria é bem clara quanto a das ordenação da instituição Estado enquanto             

provedor da equidade social à partir de seu aparelho econômico disposto tributação            

legal proporcionada da coerção aplicada pelos seus homens qualificados para tal           

função. É, senão, a maior responsabilidade de um aparelho estatal, no seu fim             

último, prezar pela população da qual lhes deu poder para tal função. Mas existem              

interesses que atravessam toda essa filosofia, quase que inocente, da qual           

denomino de responsabilidade do campo executivo. O mercado é um agente           

extremamente manipulador, dada as circunstâncias do plano econômico da qual nos           

dispomos, o capitalismo.  

 

 

 

 

 

 

 

27 CARDOZO, Fernando Henrique. SERRA José. CARVALHO, Clóvis et al. Plano Diretor da Reforma              
do Aparelho do Estado. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Brasília, 1995.              
p 12. 
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4.2 Mercado de perversidades 

 

A inserção do mercado como um agente ativo na sociedade começou muito            

antes dessa estrutura de mercados das quais nos vemos imersos atualmente. O            

começo das redes de mercados que interligavam as cidades e vilarejos, viajantes e             

negociantes, fez o que Fernand Braudel descreve como economia-mundo, grandes          

polos de concentração de riquezas, oriundas das diversas formas de exploração e            

expansão criadas nos séculos XIV em diante.  
 

Assim é possível colocar, no mapa e na história do mundo, um            
decalque transparente onde, para cada época dada, um traço a lápis           
delimita grosso modo as várias economias-mundos. Como essas        
economias mudam lentamente, temos todo o tempo necessário para         
estudá-Ias, vê-Ias viver e avaliar-lhes o peso. Lentas em deformar-se, elas           
assinalam uma história profunda do mundo [...] 

[...] Toda a vez que ocorre uma descentragem, opera-se uma          
recentragem, como se uma economia-mundo não pudesse viver sem um          
centro de gravidade, sem um pólo. Mas essas descentragens e          
recentragens são raras, o que as reveste ainda de mais importância. No            
caso da Europa e das zonas que ela anexa, operou-se uma centragem na             
década de 1380, em benefício de Veneza. Por volta de 1500, houve um             
salto brusco e gigantesco de Veneza para Antuérpia, depois, em          
1550-1560, um retorno ao Mediterrâneo, mas desta vez em favor de           
Gênova; enfim, por volta de 1590-1610, uma transferência para Amsterdam,          
onde o centro econômico da zona européia se estabilizará por quase dois            
séculos. Entre 1790 e 1815 deslocar-se-á para Londres. Em 1929,          
atravessa o Atlântico e situa-se em Nova Iorque.  28

 

Esses grandes polos econômicos eram a tradução da rota do dinheiro. Essa            

se dava de forma confortável para os grandes mercadores conseguirem converter           

suas produções em lucros de forma conveniente, em uma rede mercadológica que            

compreendia onde passava as grandes produções da época e onde elas eram            

escoadas. Porém essa rota do dinheiro foi iniciada com ajuda do aparato das             

coroas, na Inglaterra, na dicotomia entre feudo e campesinato. O reino inglês            

começou a praticar o cercamento de terras aráveis de propriedade dos camponeses            

para a transformação destes em pastos de ovelhas, a grande mercadoria local, no             

século XV. Isso foi um grande baque na ordenação socioeconômica da época, pois             

aqueles que tinham suas terras tomadas pela coroa eram obrigados a se render ao              

28 BRAUDEL, Fernand. A Dinâmica do Capitalismo. Editora Rocco, Rio de Janeiro, 1985. p 55-56 
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mercado de trabalho criado à época, ou se entregavam a miséria e a falta de               

dignidade.  

 
Os historiadores do século dezenove são unânimes em condenar a          

política dos Tudors e dos primeiros Stuarts como demagógica, se não           
inteiramente reacionária. Suas simpatias se inclinam naturalmente para o         
Parlamento, e esse organismo era a favor dos cercamentos. H. de B.            
Gibbins, embora amigo fervoroso do povo comum, escreveu: "Tais         
encenações protetoras foram inteiramente vãs, como sempre acontece com         
as encenações protetoras”.8 Innes foi ainda mais definitivo: ''A prática          
habitual de punir a vagabundagem e tentar forçar a atividade em campos            
não-adequados e dirigir o capital para investimentos menos lucrativos, a fim           
de prover empregos, fracassou, como sempre". [...]  

[...] Se a conversão das terras aráveis em pastagens envolve a           
destruição de um certo número de casas, a abolição de um número definido             
de empregos e a diminuição dos suprimentos de alimentos disponíveis no           
local, então esses efeitos devem ser encarados como um efeito final, até            
que se apresente uma prova em contrário. Isto não exclui a consideração            
dos possíveis efeitos do aumento de exportações na renda do proprietário           
da terra; das possíveis oportunidades de empregos criadas por um aumento           
eventual no suprimento local de lã, ou a forma na qual os proprietários de              
terras podiam empregar suas rendas aumentadas, seja em novos         
investimentos ou em despesas de luxo. [...]  

[...] Seu compromisso era com o bem-estar da plebe, glorificada no           
poder e na grandeza do soberano. No entanto, o futuro pertencia ao            
constitucionalismo e ao Parlamento, O governo da Coroa cedeu lugar ao           
governo de uma classe a classe que levava avante o desenvolvimento           
industrial e comercial. O grande princípio do constitucionalismo se         
consorciou com a revolução politica que despojou a Coroa; esta, na           
ocasião, já esgotara todas as suas faculdades criativas, e a sua função            
protetora já não era mais vital para um país que já vencera a tempestade da               
transição.  29

 

Em um salto na história. podemos evidenciar como algumas construções          

históricas se reforçam e cristalizam, para se transformar no arcabouço daquilo que            

está dado no plano socioeconômico da contemporaneidade. A ajuda do estado para            

a criação de novos mercados e a concentração deles ao decorrer dos séculos             

fomentou o que, nos termos de hoje, podemos caracterizar como globalização  

A era tecnológica desenvolveu uma revolução imensurável no que se diz           

respeito à economia. Se antes os mercados se ajeitavam ao redor do capital, hoje,              

digamos que isso acontece justamente ao contrário. Se o estado agia           

tendenciosamente para a imersão do mercado em determinado território, hoje ele           

procura o sistema legal que seja seu melhor território para determinar sua aplicação.  

29 POLANYI. Karl, A Grande Transformação. Editora Compus, Rio de Janeiro. 1944- 2000. p 54, 56, 57.  
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A cidade agora, no âmbito mercadológico, perdeu suas fronteiras. O capital é            

um ítem flutuante, imaterial e especulativo, do que antes eram montantes de papel             

moeda, agora se transformaram apenas em números em qualquer micromonitor de           

LCD. Como Saskia Sassen propôs em suas teorias, fica explícito como isso            

reconfigura a urbe de uma forma da qual o Estado tem ainda menos potência para               

frear o mercado que se aplica na cidade do que em outros tempos.  

 
Um sistema urbano transnacional é em parte uma estrutura         

organizacional para transações transfronteiriças. Há muito tempo existem        
processos econômicos através das fronteiras. Nesse sentido não há nada          
de novo nas redes interurbanas que surgem hoje em dia. Nos últimos 200             
anos o sistema interestatal passou a ser a forma organizacional dominante           
para os fluxos transfronteiriços em grande parte do mundo. Essa condição           
começou a mudar na década de 1980 e cresceu na de 1990, como             
resultado da privatização, desregulamentação e das novas tecnologias da         
informação, da abertura de economias nacionais a empresas estrangeiras e          
da participação crescente de atores nacionais em mercados globais. Os          
principais articuladores agora não são apenas os Estados nacionais, mas          
empresas e mercados cujas operações globais são facilitadas por novas          
políticas e padrões internacionais.  30

 

A magnitude dessa revolução tecnológica é grande o suficiente para           

reconfigurar o modo como o Estado se porta diante dos ímpetos do mercado e do               

capital em si. Com a tendência de governos neoliberais de sempre se voltarem ao              

capital externo, deixa exposta a população tradicional de determinado local, da qual            

construiu a história e tradição de determinado território, na qual o mercado ainda             

pode-se apropriar e monetizar tal construção.  

 
Vemos uma considerável institucionalização, especialmente na      

década de 1990, dos “direitos” das empresas não nacionais, a          
desregulamentação de transações transfronteiriças e a influência e poder         
crescente de algumas das instituições supranacionais. Se garantir esses         
direitos e poderes acarretou uma renúncia mesmo que parcial de          
componentes da autoridade construída ao longo do último século, podemos          
postular que esse processo estabelece as condições para uma         
transformação do papel do Estado. Além disso, indica um envolvimento          
necessário da parte dos Estados nacionais no processo de globalização.  

O problema com a explicação dessa nova condição do Estado em           
termos de redução de capacidades regulatórias – desregulação e         
liberalização financeira e comercial –, que também envolve a privatização          
de empresas do setor público, é que esses termos somente captam o            
retraimento do Estado na regulação da economia, mas não registram todas           
as asneiras em que o Estado participa estabelecendo novas estruturas que           

30 SASKEN, Sassia. Sociologia da Globalização: Estado, economia, cidades globais e as redes             
digitais, ARTMED. Porto Alegre, 2010. p 4 
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promovem a globalização. Também não captam as transformações        
correspondentes no interior do Estado.  31

 

Essa prática acaba por gerar o termo bem característico dentro da sociologia             

urbana, a gentrificação. A doutora em políticas públicas, Silva Mathema, traz um            

conceito criado por Davidson e Lees que define de forma bem concisa quatro             

parâmetros para que se defina um processo de gentrificação em progresso. “(1)            

reinvestimento de capital; (2) melhoria social dos locais graças à entrada de grupos             

de alta renda; (3) mudança da paisagem; e (4) deslocamento direto ou indireto de              

grupos de baixa renda” (DAVIDSON e LEES., 2005, p. 1170) .  32

A inserção do capital como um mediador entre a relação do Estado e da               

sociedade nos moldes de governo neoliberal coloca essa prática como uma           

consequência do processo de desenvolvimento da infraestrutura da esfera urbana.          

O capital proveniente do mercado sempre vai ser investido com uma segunda            

intenção, e a mais lógica dessa reação é de que ele retorne de alguma forma,               

fornecendo lucro para quem o disponibilizou. Essa é a matemática mais básica da             

lógica capitalista.  

A gentrificação pode ser aplicada de diversas formas, e nem sempre ela            

necessariamente é um projeto exclusivo de higienização demográfica. Pode-se         

acontecer dada diversos pressupostos, como o remanejamento de mercados de          

trabalho, criação de polos industriais, infraestrutura exacerbada ou mesmo a          

descoberta de um valor histórico atribuído a determinada localidade; Silva Mathema           

é enfática enquanto essa questão: 

 
Este exame da literatura revela que a gentrification é um processo           

dinâmico e de múltiplas camadas em que os papéis dos diferentes atores e             
componentes mudam continuamente ao longo do tempo e no espaço. Os           
bairros que passam pela gentrification podem experimentar o processo de          
forma diferente, dependendo dos seus respectivos contextos sociais,        
políticos e geográficos. Assim, as políticas destinadas a atenuar as          
consequências sociais negativas também dependem do contexto.  33

 

31 SASKEN, Sassia. Sociologia da Globalização: Estado, economia, cidades globais e as redes             
digitais, ARTMED. Porto Alegre, 2010. p 5. 
32 MATHEMA, Silvia. Gentrification: Um exame atualizado da literatura. Revista Antropolítica - UFF, 
Niterói, 2015. p 87. 
33 Id. Ibid. p 87.  
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Porém esse não é a cerne do problema; Por exemplo: quando observamos             

uma obra de infraestrutura realizada por um agente mercadológico com aval do            

Estado, com verba pública,, na qual ele é agente praticante do processo de             

gentrificação, devemos nos questionar se realmente o agente detentor do aparelho           

estatal está agindo de forma coerente. Essa é exatamente a situação que ocorreu             

durante o processo de construção e funcionamento do meio de transporte colocado            

na comunidade da Providência.  

 

4.3 Cidade para os cidadãos marginais  

 

O que determina o valor a ser investido em determinado zona urbana? Esse             

questionamento é latente quando defrontamos como são avaliadas e postas em           

práticas certas obras de infraestrutura. Uma favela, pacificada,carente de “braços do           

estado”, realmente precisa de um teleférico? O que é preciso para se ter acesso aos               

serviços públicos de qualidade? Quanto o cidadão tem de valer para ter acesso a              

estes serviços?  

Essas respostas são mais esclarecedoras se observarmos a realidade de          

uma cidade à partir das teorias de Milton Santos. Crítico ferrenho do aparelho             

estatal, o geógrafo brasileiro dizia que o local do qual uma pessoa estava inserido              

socialmente determinava o quanto este mesmo indivíduo possa valer, seja para o            

mercado ou para a atenção do governo.  

 
O valor do indivíduo depende, em larga escala, do lugar onde está,            

já o vimos. Em nosso país, o acesso aos bens e serviços essenciais,             
públicos e até mesmo privados é tão diferencial e contrastante, que uma            
grande maioria de brasileiros, no campo e na cidade, acaba por ser privada             
desses bens e serviços. Às vezes, tais bens e serviços simplesmente não            
existem na área, às vezes não podem ser alcançados por questão de tempo             
ou de dinheiro.  34

 

Trazendo a questão para um contexto filosófico, das quais podemos valorar o            

tempo e o espaço, de fato podemos chegar a conclusão de que a afirmação “tempo               

é dinheiro” se aplica arbitrariamente ao dispositivo demográfico. Quando         

34 SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão, Território e Cidadania. EDUSP. São Paulo, 1987.  
p 139 
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observamos a quantificação da noção de tempo onde encurtar as distâncias significa            

otimizar o tempo ocioso, tornando mais confortável a qualidade de vida de quem tem              

acesso aos bens de uso essencial para a existência. A gentrificação, quando bem             

sucedida, age diretamente neste quesito, marginalizando e distanciando        

determinada parcela da população, colocando-a em uma área da qual, geralmente,           

o deslocamento é muito mais dispendioso e demorado do que era anteriormente.            

Bauman pincela o assunto em sua obra Modernidade Líquida:  

 
Numa declaração famosa, Beijamin Franklin disse que o tempo é          

dinheiro; pôde dizê-lo porque antes já havia definido o homem como o            
"animal que faz ferramentas". Resumindo a experiênia de mais de dois           
séculos, John Fitzgerald Kennedy advertia seus concidadãos       
norte-americanos a usarem o "tempo como ferramenta, e não como um           
sofá". O tempo tornou-se dinheiro depois de se ter tornado uma ferramenta            
(ou arma?) voltada principalmente pra vencer a resistência do espaço:          
encurtar as distâncias, tornar exquível a superação de obstáculos e limites           
à ambição humana. Com essa arma, foi possível estabelecer a meta de            
conqusta do espaço e, com toda seriedade, iniciar sua implementação [...] 

[...] A relação entre tempo e espaço deveria ser de agora em diante             
processual, mutável e dinâmica, não predeterminada e estagnada. A         
"conquista do espaço" veio a significar máquinas mais velozes. O          
movimento acelerado significava maior espaço, e acelerar o movimento era          
o único meio de ampliar o espaço. Nessa corrida, a expansão espacial era o              
nome do jogo e o espaço, seu objetivo; o espaço era o valor, o tempo, a                
ferramenta. Para maximizar o valor, era necessário afiar os instrumentos;          
muito da "racionalidade instrumenta" que, como Max Weber sugeriu, era o           
principio operativo da civilização moderna, se centrava no desenho de          
modos de realizar mais rapidamente as tarefas, eliminando assim o tempo           
"improdutivo", ocioso, vazio e, portanto, desperdiçado; ...  35

 

Se observarmos como Milton Santos qualifica essa disponibilidade aos         

serviços, ele descreve bem a relação entre Estado e sociedade, dadas as            

mediações do capital no dispositivo de acesso aos bens de consumo e de qualidade              

de vida. Quando a equação do tempo e do espaço se dão no espaço urbano,               

definindo que isso se transforma em capital, se dá justamente por esse raciocínio             

lógico.  

 
A rede urbana, o sistema de cidades, também tem significados          

diversos segundo a posição financeira do indivíduo. Há, num extremo, os           
que podem utilizar todos os recursos aí presentes, seja porque são           
atingidos pelos fluxos em que, tornado mercadoria, o trabalho dos outros se            

35 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida in Tempo/Espaço. Editora Zahar, Rio de Janeiro, 
2000. p 131. 
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transforma, seja porque eles próprios, tornados fluxos, podem sair à busca           
daqueles bens e serviços que desejam e podem adquirir. Na outra           
extremidade, há os que nem podem levar ao mercado o que produzem, que             
desconhecem o destino que vai ter o resultado do seu próprio trabalho, os             
que, pobres de recursos, são prisioneiros do lugar, isto é, dos preços e das              
carências locais. Para estes, a rede urbana é uma realidade onírica,           
pertence ao domínio do sonho insatisfeito, embora também seja uma          
realidade objetiva. 

A localização das pessoas no território é, na maioria das vezes,           
produto de uma combinação entre forças de mercado e decisões de           
governo. Como o resultado é independente da vontade dos indivíduos          
atingidos, freqüentemente se fala de migrações forçadas pelas        
circunstâncias a que se alude acima. Isso equivale também a falar de            
localizações forçadas. Muitas destas contribuem para aumentar a pobreza e          
não para a suprimir ou atenuar. 

 

A conclusão de um processo de gentrificação é a marginalização de uma            

determinada população que é excluída de tais benefícios oriundos tanto pelo           

mercado quanto pelo aparato estatal. Na demografia urbana da Zona Portuária do            

Rio de Janeiro, desde que começou a reformulação para o recebimento dos grandes             

eventos na capital carioca, essa dicotomia urbana é quase que um escárnio por             

parte do aparelho do qual tem seu fim como “o dever de realizar e manter certas                

obras públicas e determinadas instituições públicas, as quais não se criam para            

servir aos interesses individuais de um ou poucos indivíduos" (Adam Smith apud            

Milton Santos, 1987)  

Dentre a disposição de serviços e dispositivos que traduzem qualidade de           

vida, é enfático dizer que quem dita essa relação com o morador periférico é              

justamente o poder de compra com estes pontos. Dentro da lógica de distribuição             

territorial fixos e fluxos, o primeiro se dá pela quantidade e qualidade de oferta, o               

segundo se caracteriza pela razão social e política de seu posicionamento dentro da             

urbe. Entre estes dispositivos do mercado, há de se separar o que é de origem               

pública ou privada, se é um hospital, escola, creche ou uma rede de fast food, posto                

de conveniência, farmácia, ou qualquer outro fixo meramente mercadológico. Os          

fixos públicos, apesar de atenderem interesses de um suposto bem estar social,            

também trabalham nessa lógica de poder de consumo à partir dos moradores            

daquele local (Milton Santos, 1987). Tal linha de raciocínio é completamente           

compreendida pelo geógrafo quando se aborda a temática do mercado  
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Morar na periferia é condenar-se duas vezes à pobreza. À pobreza           
gerada pelo modelo econômico, segmentador do mercado de trabalho e das           
classes sociais, superpõe-se a pobreza gerada pelo modo territorial. Este,          
afinal, determina quem deve ser mais ou menos pobre somente por morar            
neste ou naquele lugar. Onde os bens sociais existem apenas Ihes têm            
acesso, os quais se tornam -ainda mais pobres por terem de pagar o que,              
em condições democráticas normais, teria de lhe ser entregue         
gratuitamente pelo poder público  36

 

O papel do Estado de ser uma instituição de equiparação socioeconômica no            

seu intuito final mostra-se totalmente falho, diante das premissas elaboradas. Tal           

função fica mais discrepante por vivermos em uma sociedade que se diz sob o              

domínio de uma democracia representativa, da qual, teoricamente, toda a população           

tenha voz e representatividade efetiva dentro do aparelho executivo.  

O efeito do mercado capitalista nas instituições de execução de programas           

públicos se mostra totalmente nocivo ao seu caráter, pois a marginalização começa            

a ser efetivada exatamente à partir do aparelho que deveria servir de suporte aos              

menos favorecidos de condições de qualidade de vida dentro da esfera urbana.  

 

  

36 SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão, Território e Cidadania. EDUSP. São Paulo, 1987.  
p 143-144.  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da exposição dos fatos presentes nesse trabalho, cabe refazer a            

pergunta pertinente: para quem trabalha a instituição do Estado? Sua filosofia prega            

igualdade, mas a prática efetiva engendra a massiva desigualdade, de diversos           

fatores demográficos, presentes na nossa sociedade atualmente. Trabalhamos aqui         

com um exemplo, porém, não é um caso isolado. É só migrar para outra              

comunidade e ouvir o relato dos moradores da localidade. O enredo pode até mudar,              

mas o final da história, dificilmente vai ser outro. O capital ainda rege todas              

instituições, da micro à macro política. Afirmo com convicção.  

O programa político neoliberal visa diminuir o aparelho estatal e entregar nas            

mãos do mercado, essa mesma que já agencia toda a zona urbana. Neste sentido,              

práticas como a criação de parcerias como essa PPP (Parceria Público-Privada) que            

administra a Zona Portuária do Rio de Janeiro serão ainda mais corriqueiras e             

práticas de gentrificação serão cada vez mais normalizados na esfera da urbe.  

A lógica do mercado nunca vai entender as carências de determinada           

população. Sanar problemas socioeconômicos não gera retorno para algum tipo de           

capital investido, a não ser que o dinheiro venha do setor de crediários, um dos               

setores que existem exatamente para lucrar com a dívida alheia. Entregar problemas            

sociais nas mãos do mercado só vai transformar a população marginalizada em            

ainda mais miserável. Milton Santos apontara isso a décadas atrás.  

Uma obra de R$75 milhões de reais no centro de uma comunidade que             

carece de serviços básicos de qualidade de vida, na ordem de equiparação social,             

nunca pode ser compreendida de forma positiva. Se construir um teleférico, que até             

poderia suprir parte da carência desses moradores, seja prioridade ante a           

disponibilização de serviços existenciais, como saúde, educação e assistência         

social, dentre uma série de outros serviços mais prioritários, o agente do mercado             

está muito atrás de compreender a realidade das zonas marginais de uma cidade.             

Ou mesmo não faz questão de entender essa realidade. 

Eu ainda acredito que a segunda afirmação se faça mais presente, dado que             

junto ao processo de construção do Teleférico na Providência, houve uma tentativa            
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clara de gentrificação daquele local, com o uso do aparelho do Estado para qualificar              

a expropriação e tomada da terra que foi historicamente construída e enriquecida de             

tradição por aquela população ali presente  

O contrato de PPP feito entre a prefeitura e a concessionária e uma prática               

avançada de programas governamentais neoliberais. Uma parte da cidade foi          

entregue para um investidor terceirizado da qual tinha liberdade para obter lucros            

com o espaço urbano. Vale mensurar que o contrato de licitação foi fechado no valor               

de R$ 7,6 bilhões, retirados de um fundo público, o que mais tarde foi dito como                

insuficiente pela própria administradora.  

A população dessa região nunca foi parte presente da reestruturação          

praticada no local. O exemplo da construção do teleférico é um dos vários outros              

que aconteceram nos mesmos moldes durante o programa de construção da Zona            

Portuária. Vale ressaltar também que o programa foi inspirado nos moldes de            

reestruturações feitas em outras partes do mundo, principalmente a da cidade de            

Barcelona, nas Olimpíadas de 1992, da qual não obteve sucesso no seu intuito final              

de efetivação.  

O uso do aparelho do Estado para a tentativa da prática de gentrificação na              

favela da Providência só mostra o porquê da crítica diante desse caso estudado.             

Quando a Secretaria Municipal de Habitação tenta remover cerca de 80% das            

famílias da comunidade com argumentos inconcebíveis, como o risco das estruturas           

das casas e das imediações do morro, quando os laudos de verdade não apontavam              

nada do que se dizia supostamente, mostra a perversidade do processo que se             

tentou operar em uma das comunidades mais tradicionais do Rio de Janeiro.  

Quando se revisita a teoria sobre o plano urbano de David Harvey, ele aborda              

a questão da acumulação por espoliação, que foi exatamente uma das práticas que             

se tentou aplicar no Morro da Providência.  

 
A absorção de excedente através da transformação urbana tem um          

aspecto obscuro. Ela tem acarretado repetidas contendas sobre a         
reestruturação urbana pela “destruição criativa”, que quase sempre tem         
uma dimensão de classe já que é o pobre, o desprivilegiado e o             
marginalizado do poder político que primeiro sofrem com este processo. A           
violência é necessária para construir o novo mundo urbano sobre os           
escombros do velho. Haussmann rasgou os velhos bairros parisienses         
usando o poder de expropriação em nome do melhoramento e da           
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renovação cívicos. Deliberadamente, ele planejou a remoção de grande         
parte da classe trabalhadora e outros elementos rebeldes do centro da           
cidade, onde constituíam uma ameaça à ordem pública e ao poder político.           

 37

 

Nesse caso, a resistência se fez presente e efetiva, reduzindo o máximo os             

danos que poderiam ser causados pelo mercado. Porém, há de se retomar o             

conceito de representatividade democrática dentro do aparelho do Estado. Descasos          

como esse são reflexos de um programa político neoliberal que só tende a             

massacrar e marginalizar quem não consegue suportar economicamente com o          

avanço do mercado.  

 

  

37 HARVEY, David. The Right to the City. New Left Review, n. 53, United States, 2008. p 82.  
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