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RESUMO 

 

Nosso objetivo neste trabalho é compreender o significado da apresentação dos investimentos 

na área segurança como um dos maiores legados dos Grandes Eventos, ou Megaeventos, em 

especial para o Rio de Janeiro. Para tanto, inicialmente observamos rupturas e continuidades 

próprias de outros momentos históricos que são paradigmáticos a esta cidade, de forma a 

melhor compreender a sua produção e reprodução enquanto lugar, quais sejam, os momentos 

da gestão de Pereira Passos e da gestão de Carlos Sampaio, ambas no início do século XX. 

Esta pesquisa se justifica pelo fato de que estes Grandes Eventos produziram mais uma série 

de reformas e mudanças expressivas em especial para a cidade em questão e, ainda, pelo fato 

de que a questão criminal continua a ser emblemática à sua produção. A pesquisa foi realizada 

a partir de uma metodologia teórica e qualitativa, com revisão bibliográfica e análise 

documental e discursiva. Nosso foco foi a análise de material produzido pela imprensa e, 

também, dos dossiês produzidos pelos Comitês Populares da Copa e das Olimpíadas, com 

atenção também para planos de segurança e outros documentos elaborados pelas instituições 

públicas. Percebemos que os eventos em questão potencializaram novas e velhas formas de 

segregação e serviram como um subterfúgio para a intensificação e criação de forças, 

tecnologias e lógicas de controle hoje instrumentalizados pela intervenção federal militar de 

2018.  

 

Palavras-chave: Grandes Eventos; Megaeventos; Centro Integrado de Comando e Controle 

(CICC); Intervenção Federal Militar; 

 

  



ABSTRACT 

 

Our objective in this work is to understand the significance of the presentation of investments 

in public security as one of the greatest legacies of the Great Events, or Megaevents, 

especially for Rio de Janeiro. Initially, we observed ruptures and continuities of other 

paradigmatic historical moments, namely, the management of Pereira Passos and the 

management of Carlos Sampaio, both at the beginning of the twentieth century, to better 

understand the production and reproduction of the city. This research is justified by the fact 

that these Great Events produced yet another series of reforms and significant changes in this 

place, and because the criminal issue continues to be emblematic to this city. The research 

was built with a theoretical and qualitative methodology, with bibliographical review and 

documentary analysis. Our focus was the analysis of material produced by the press, dossiers 

produced by the Popular Committees for World Cup and Olympic Games (Comitês Populares 

da Copa e das Olimpíadas), safety plans and other documents prepared by public institutions. 

We perceive that the events in question have potentiated new and old forms of segregation 

and served as a subterfuge for the intensification and creation of forces, technologies and 

logics of control now instrumentalized by the federal military intervention of 2018. 

 

Keywords: Great Events; Megaevents; Integrated Center of Command and Control (CICC); 

Federal Military Intervention; 
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APRESENTAÇÃO: O OLHAR DO VIAJANTE 
 

 

“Após um longo tempo, sem interromper o exame, 

perguntou:  
 – De onde a senhora é? 
Lázara não havia previsto esta pergunta.  
 – Ai, meu senhor – suspirou. - De muito longe. 
 – Imagino – disse ele.”  
(...) 
“Eu tinha acabado de ser apresentado a ela quando 

cometi a impertinência feliz de perguntar como havia 

feito para implantar-se de tal modo naquele mundo tão 

distante e diferente de seus penhascos de ventos do 

Quindío, e ela me respondeu de chofre:  
 – Eu me alugo para sonhar.” 

 

(Gabriel García Márquez – Doze Contos Peregrinos) 
 

 Dorival Caymmi um dia cantou: “peguei um ita no Norte para vir pro Rio morar. 

Adeus meu pai, minha mãe, adeus, Belém do Pará.” Escolho esta frase como a primeira cena 

deste trabalho por pensar ser imprescindível, antes de qualquer outra coisa, realizar uma 

pequena apresentação pessoal e discorrer um pouco sobre a relação de minha trajetória com 

os temas aqui estudados. Penso ser importante mais uma vez demarcar que, de forma geral, as 

preocupações desenvolvidas em um trabalho científico, as identificações que o pesquisador ou 

pesquisadora nele constrói, a organização de seu olhar, de suas mundividências, a sua escolha 

por um determinado tema e a forma como o estuda e forja, tudo está intimamente relacionado 

à própria trajetória de vida deste pesquisador ou pesquisadora, sendo esta dissertação mais um 

exemplo vivo disto.  

 Mulher, nortista de Belém do Pará, por necessidades várias da vida fui viver no 

Espírito Santo ao final de minha infância e, anos mais tarde, por ocasião do mestrado, fiz a 

escolha de vivenciar no Rio de Janeiro novamente este processo de me re-conhecer em um 

novo lugar, de me deixa invadir por ele, por suas condições e contradições. Decidi, ainda, 

pesquisar em minha dissertação não sobre os lugares e questões dos quais eu já era mais 

íntima, mas sim, sobre um lugar com o qual eu não havia construído, ainda, nenhuma relação 

de pertença mais concreta; justamente por isso, entendi que teria que enfrentar o desafio de, 

num mesmo movimento, viver o novo e falar sobre ele – incluído, nesta dinâmica, o ato de 

vivenciar um grande e controverso evento que ainda viria a acontecer, qual seja, as 

Olimpíadas de 2016. Escolher pensar questões relativas à cidade, e a esta cidade em especial, 

e mesmo à ideia de segurança – que, por definição, é o oposto do risco, da aventura, do 

imprevisto, de elementos substanciais às fotografias de um olhar viajante – é, portanto, algo 
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que, para além de estar em meu horizonte acadêmico, me perpassa firmemente também o 

plano da subjetividade e das vivências, incluídos aqui desejos, realizações, escolhas, 

despedidas e encontros.  

 Este trabalho foi desenvolvido durante mais uma grande movimentação de des-

territorialização e re-territorialização pessoal. Pensar sobre uma cidade, sobre a sua produção 

e reprodução, sobre a inclusão e a exclusão de sujeitos nos espaços referentes a ela, é algo que 

necessariamente sempre esteve presente em minha trajetória, marcada, ainda, por impulsos de 

grande identificação com aqueles que precisam, de fato, ultrapassar as tantas tentativas de 

fora-clusão que lhe são impostas, que constroem lutas dos mais diversos tipos para se 

garantirem enquanto partes legítimas de um lugar.  

 Quem está legitimado a falar sobre um determinado lugar e quem está legitimado a 

reivindicá-lo enquanto seu? O que é pertencer a um determinado lugar? Quais os limites entre 

ser estrangeiro – ou, ainda, ser simplesmente uma marca estranha, quase não notada, 

irreconhecível, passante – e ser legitimamente local? A partir de quais processos, relações de 

poder e vozes essas identidades se definem? Elas são realmente definíveis (sobretudo quando 

dizem respeito às grandes metrópoles, lugares sobre os quais circulam tantas informações)? 

Estes foram incômodos que perpassaram tudo o que mais foi pensado e escrito neste trabalho. 

 Esta dissertação, assim, possui a particularidade de ser o exercício de um olhar ainda 

viajante posicionado na inquieta, e talvez eterna, fronteira entre ser um estrangeiro, um 

estranho, candidato a efetivo habitante, a entrosado, a autorizado; é ela o resultado de um 

cambaleante reposicionamento de lentes estranhadas e acostumadas, de ver-se e sentir-se ora 

fora e ora dentro, de ora ter seu corpo, seus trejeitos e seu discurso estranhados e ora perceber-

se efetivamente reconhecido, aceito. Em alguma medida, portanto, este trabalho é um diário 

de viagem, inspirado no que fizeram autores que, com muita sensibilidade e atenção, bem 

conseguiram externar preocupações em seus deslocamentos, tal como é o caso, por exemplo, 

de Walter Benjamin na Paris de Haussmann, de Albert Camus no próprio Rio de Janeiro dos 

anos 1940, de Gabriel Garcia Marquez em seus Doze contos peregrinos (recomendação que 

me foi feita pelo querido Prof. Gisálio Cerqueira, em minha banca de qualificação), de David 

Byrne com seus Diários de Bicicleta (recomendação feita pela querida Profa. Flávia Pita).  

 Em abril de 2016, assim, me mudo para a cidade de Niterói e, posteriormente, nos 

momentos finais da escrita deste trabalho, para a cidade do Rio de Janeiro. Desde este 

primeiro momento, busco me integrar a espaços, grupos e pessoas, dentro e fora da 

universidade, que buscam pensar e sentir as problemáticas aqui estudadas. 
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 Em agosto de 2016 a cidade finalmente recebe os tão aguardados Jogos Olímpicos. 

Neste período, ainda recém-chegada, recebi amigos de outros países e de outras cidades 

brasileiras que vieram até o Rio para também vivenciarem esta experiência, sendo que alguns, 

inclusive, voluntariaram na organização dos jogos, algo relativamente comum entre certa 

juventude. Naquela ocasião os acompanhei, visitei algumas das instalações esportivas, assisti 

a algumas competições, frequentei eventos no Boulevard Olímpico – palco maior das 

festividades – e conversei informalmente com trabalhadores, turistas e moradores em geral da 

cidade do Rio e de alguns de seus municípios vizinhos. A informalidade de um ir e vir e de 

uma observação experimentais – no sentido de uma abertura total para sentir o que aquele 

momento poderia oferecer - foram matérias-primas essenciais para fundamentar, 

subjetivamente, o que está nesse trabalho. Percebi que os papéis sociais de “morador” – 

tradicionalmente confundido com o papel de “local”, e de “visitante” – por sua vez, 

confundido com o de “estrangeiro”, foram remexidos pelos jogos. O desafio de conhecer e re-

conhecer os espaços e as dinâmicas não mais pertenciam, assim, somente aos viajantes. As 

formas de olhar e as formas de se estar no espaço, como um todo, passavam por reajustes 

gerais, alguns dos quais impostos por processos autoritários diversos de reorganização e 

controle.  

 A cidade viu intensificados, mais uma vez, mecanismos que lhe tornariam, em alguma 

medida, uma cidade-outra. Nos anos ao redor dos eventos, alguns moradores viveram a 

constância de terríveis episódios que lhes mostraram que, aos olhos das autoridades, eles não 

eram vistos exatamente como “locais”, mas sim, como corpos que não deveriam estar ali, que 

não pertenciam à paisagem escolhida para a cidade. E, no geral, mesmo aqueles que eram 

aceitos, de alguma forma, pela nova paisagem passaram a estranhá-la de alguma forma. 

Turistas concluíam, majoritariamente, por um Rio de Janeiro que fazia jus ao antigo apelido 

de cidade maravilhosa. Moradores e locais re-conheciam as paisagens modificadas, sobretudo 

a do trajeto entre a Praça XV e a Praça Mauá, não mais tomadas pelo elevado da perimetral. 

Alguns destes, deslocados forçadamente de suas residências e/ou de seus pontos de trabalho, 

buscavam a re-territorialização em algum quase-lugar que lhes era – quando era – oferecido 

pela administração pública e/ou construíam suas lutas pela permanência. Trabalhadores, 

principalmente ambulantes, se viam cada vez mais na necessidade de aprimorar as técnicas do 

“desembolo” cotidiano, já que enfrentavam a proibição de comercializar nas áreas dos eventos 

e mesmo nas proximidades destas áreas, o que se tornou um privilégio resguardado às grandes 

empresas patrocinadoras e foodtrucks registrados. Apesar de toda a tentativa de controle, o 
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desembolo fazia chegar às mãos dos foliões outras marcas de bebida que não apenas as 

autorizadas, carregadas “dixavamente” em mochilas cheias de gelo. 

 Vivenciando de perto toda a intensidade deste evento, inevitavelmente refleti também 

sobre mim mesma enquanto um sujeito mobilizado pelas ofertas e magias desta cidade-

espetáculo. Por um lado, era necessário racionalizar criticamente todas estas experiências e 

escrever sobre elas e, por outro lado, elas me tomavam, dilema este que serviu para explicitar 

inclusive os privilégios presentes em minha condição. Porque, afinal, havia escolhido falar 

sobre o Rio de Janeiro e viver nele? Quantos de nós, mesmo quando frequentadores dos 

campos intelectuais, não somos afetados pela potência dos discursos que colocam em posição 

de absoluta centralidade os grandes centros urbanos, o sudeste, o Rio de Janeiro? Estamos 

livres dos encantos e desencantos destes espaços? 

 Por ocasião do evento, surgiram diversos espaços de reflexão coletiva. Nas 

universidades, na Defensoria Pública, no Ministério Público e em outras instituições eram 

feitas audiências públicas e outros eventos, que acompanhei como pude, para pensar o que 

fazer com os equipamentos esportivos uma vez passados os jogos, para reapresentação das 

matrizes de responsabilidade, para discussão sobre as consequências para os afetados, dentre 

outras questões. Os serviços públicos no Rio de Janeiro como um todo, sobretudo as áreas da 

saúde e da educação, colapsavam cada vez mais, chegando a ser suspensos. Os salários de 

milhares de servidores entraram em atraso. Começaram a ser movimentadas mais 

intensamente investigações sobre compra de votos para a Copa e para as Olimpíadas, além de 

investigações sobre esquemas corruptos nas respectivas obras. Alguns políticos, inclusive o 

ex-prefeito Eduardo Paes e o ex-governador Sérgio Cabral, são processados e/ou presos. 

Apagada a chama olímpica, parecia começar a reinar de vez uma grande e grave crise 

financeira, política e institucional no estado como um todo.  

 Aos poucos, assim, o Rio se despiu da folia internacional e voltou a servir de palco 

para aflições. Retornavam massivamente as notícias sobre milícias, intensificação do tráfico 

de drogas, conflito entre facções criminosas, movimentos e violências que já não poderiam 

mais ser contidos pelas UPPs. O já re-aceso debate da segurança pública ganha, novamente, 

mais fôlego, principalmente considerando que justamente esta área foi apresentada enquanto 

um dos principais legados dos Megaeventos, tal como destrincharemos neste trabalho.  

 Foram, então, retomadas as grandes operações militarizadas nas comunidades. 

Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Rocinha. Incrementaram-se estas operações, 

ainda, com a convocação das forças armadas. No início de 2018 a questão da violência na 

cidade é anunciada como insustentável. O que começa como um conjunto de Operações de 
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Garantia da Lei e da Ordem torna-se, efetivamente e declaradamente, uma intervenção federal 

militar. 

 Em 14 de março de 2018, Marielle Franco – a quinta vereadora mais votada da cidade 

do Rio de Janeiro, mulher negra, proveniente da Maré, LGBT, mãe, mestre pela UFF com um 

trabalho sobre as UPPs e responsável pela comissão que avaliaria esta intervenção federal na 

Câmara dos Vereadores – é assassinada em uma emboscada no trânsito no bairro do Estácio, 

região central da cidade.  

 Aqui se inicia uma enorme comoção de projeção internacional. No dia 15 de março 

me ajunto aos milhares de pessoas que acompanharam o cortejo de seu velório entre a 

Cinelândia e a ALERJ e o primeiro grande ato que o sucedeu. Neste momento, já às vésperas 

da entrega desta dissertação, vivencio junto a meus amigos e amigas meu primeiro grande luto 

na cidade do Rio de Janeiro, e passo a refletir de forma mais intensa sobre qual é o meu lugar, 

meu papel, nesta cidade. E sobre o que fazem e o que pretendem fazer as autoridades, 

sobretudo as instituídas em momentos de crise política e econômica, com aqueles que se 

atrevem a lutar, a produzir academicamente, contra o que está aí. Estamos nós, pesquisadores, 

livres de sermos fisgados pela intensidade dos estranhos sentimentos políticos que aqui 

pairam hoje? 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nesta década de passagem entre os Jogos Panamericanos (2007), Jogos Mundiais 

Militares de 2011 (oficialmente denominados de V Jogos Mundiais Militares do CISM), Rio 

+20 (2012), Copa das Confederações (2013), Jornada Mundial da Juventude (2013), Copa do 

Mundo (2014), Olimpíadas (2016) e Paralimpíadas (2016), o Brasil, e sobretudo a cidade do 

Rio de Janeiro, foram postos como palcos de holofotes globais. Este reposicionamento 

culminou na apresentação desta cidade enquanto lugar que enfim poderia ser reestruturado de 

acordo com expectativas internacionais de qualidade, e que passaria a ter, além de suas já 

conhecidas belezas naturais e culturais, uma boa estrutura e organização interna globalizadas 

para oferecer enquanto atrativos, superando o que pensamentos hegemônicos colonizadores 

colocam como expectativa para centros urbanos do sul global.  

Surge, neste contexto, tal como vemos no primeiro capítulo deste trabalho, a marca 

“Rio2016”, cujo slogan oficial, não por acaso, é “A New World”, “Um Novo Mundo”, mundo 

este em que o papel dos políticos-administradores deveria ser, para além dos papéis 

convencionais de gestão referentes aos respectivos mandatos, o de vender um produto (no 

caso, a própria cidade, no todo ou em partes) que pudesse atrair investidores (o empresariado) 

e clientes (turistas). Em outras palavras, tal como destrinchamos no capítulo citado, um 

mundo guiado de acordo com a lógica da cidade-negócio, ou da cidade-mercadoria, um 

paradigma de produção do espaço urbano aliado de eventos deste porte e comum às grandes 

capitais contemporâneas.  

 Para além da questão destes modelos de cidade, o Rio de Janeiro, tal como 

observamos com mais detalhes no segundo capítulo desta pesquisa, é lugar fadado a conviver 

com trágicos fantasmas de outros momentos de sua história, incluídos aqueles momentos nos 

quais do mesmo modo se concentraram grandes reformas urbanas, algumas também ligadas a 

eventos de grande porte e igualmente tocadas por administrações públicas imersas em lógicas 

europeizadas. Este é o caso das administrações de Francisco Franco Pereira Passos (1902-

1906) e de Carlos César de Oliveira Sampaio (1920-1922), as duas que elegemos para serem 

pensadas, neste trabalho, juntamente com a produção mais contemporânea da cidade. 

Esteticamente inovadoras e moralmente conservadoras, eis que voltadas para as necessidades 

das classes dominantes e da burguesia econômica de seus respectivos momentos, todas estas 



19 

grandes ondas reformistas, respeitadas as particularidades de seus respectivos tempos, servem 

como estampas de um ideário excludente de modernização e de progresso.  

 Não obstante as características conjunturais específicas de cada um destes momentos, 

em todos eles são perceptíveis lógicas de produção e reprodução do espaço que privilegiam 

determinadas demandas internacionais e de mercado (por exemplo, o bom funcionamento dos 

portos, o escoamento interno de mercadorias, as trocas industriais e de tecnologias, a 

apresentação estética dentro de determinados padrões, espaços para o desenvolvimento de 

determinados tipos de lazer e etc.) que trazem como efeito a produção e a reprodução 

exclusões direcionadas às classes populares. Em nosso recorte, buscamos observar como isto 

se deu principalmente com relação à questão da moradia e do trabalho, isto por entendermos 

estes dois pontos como centrais à dinâmica de sobrevivência das classes populares nos três 

momentos e, também, por entendermos, a partir do que apontou o material pesquisado, estes 

como alguns dos campos de maior afetação direta pelas respectivas reformas e pelas 

ideologias que lhes serviram enquanto base. 

 A cidade do Rio de Janeiro, portanto, nos trouxe o desafio de pensar sobre o 

paradigma da cidade-negócio ou cidade-mercadoria em conjunto com peculiar carga histórica 

e, ainda, em um contexto de intensa crise política e financeira – que abarcou gestores políticos 

do mais alto escalão e algumas das principais empresas envolvidas com os Megeventos - e, 

também, dentro de uma conjuntura de avanço do autoritarismo e do conservadorismo no país. 

 Observamos, tal como passamos a desenvolver a partir de nosso terceiro capítulo, que 

a questão da segurança foi posta em protagonismo durante a era dos Grandes Eventos, 

provando-se fundamental às tentativas de implementação dos novos modelos de gestão urbana 

e de produção do espaço esperados. O esquema integrado de segurança montado para os 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 foi anunciado enquanto o maior da história do país, 

e, ainda, o legado em segurança pública foi anunciado enquanto um dos maiores legados da 

Copa do Mundo de 2014. Apenas a nível federal, este somou o montante de R$1,17 bilhão 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014) e buscou, como uma de suas novidades, apresentar a 

integração entre diversas instituições (polícias, ministérios, secretarias e instituições jurídicas) 

enquanto um novo paradigma possível de reestruturação e reorganização do campo da 

segurança. Sob o pretexto dos eventos, desse modo, borbulharam no campo da segurança 

aparatos, ideologias, diretrizes, todos com suas cascas tecnicamente inovadoras, porém, 

inexoravelmente maculados por toda a carga das raízes e permanências autoritárias da 

formação histórica da cidade e da própria formulação das questões criminais no Brasil.  
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 Como exemplos, conforme abordamos neste nosso terceiro capítulo, temos que às 

inteligências e às ações policiais militares e civis foram acrescidas, neste período, as do 

Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, criado em 2004 pelo Decreto n° 

5.289, e as das próprias forças armadas, que foram autorizadas a realizar o policiamento 

ostensivo alternativo ou complementar, o que, a nosso ver, e já a título de conclusão desta 

pesquisa, contribuiu para que fosse organizado o terreno da intervenção federal militar de 

2018.  

 Neste período, ainda, a FIFA, articulada com o governo federal, reafirmou a 

necessidade de conexões entre as esferas pública e privada também no campo da segurança, 

tal como previsto no Manual de Planejamento Estratégico de Segurança Para a Copa do 

Mundo FIFA Brasil (2012). É trazida para o país, assim, a atividade de steward, ou seja, de 

segurança privada a ser exercida no interior das instalações esportivas. Ademais, a partir de 

uma parceria entre a prefeitura do Rio de Janeiro e a Fecomércio RJ, é implementado o 

projeto Segurança Presente, uma espécie de guarda específica para determinados bairros da 

cidade inspirada nas diretrizes da tolerância zero, conhecida doutrina criada na década de 

1990 em Nova York pelo prefeito Rudolph Giuliani. Primeiramente instalado na Lapa em 

2014, e apenas por iniciativa pública, seguiu para a Lagoa Rodrigo de Freitas, Aterro do 

Flamengo, Meiér e Centro, a partir da parceria. São observados, portanto, movimentos no 

sentido do fortalecimento das privatizações também no campo da segurança pública, 

conforme esperado diante do paradigma da cidade enquanto mercadoria. 

 Os Centros Integrados de Comando e Controle (CICC), subordinados em parte à 

Secretaria Extraordinária de Segurança Para Grandes Eventos (SESGE – Ministério da 

Justiça) e, no caso do Rio de Janeiro, à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro (SESEG - RJ), também estão ressaltados nos portais oficiais enquanto grandes 

avanços no campo da segurança, conforme exploramos nos capítulos 3 e 4 desta dissertação. 

Pelo trabalho realizado, a SESGE recebeu em dezembro de 2016 o Prêmio de Boas Práticas 

do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), este que 

atestou publicamente o reconhecimento da operação de segurança integrada das Olimpíadas 

enquanto um grande sucesso. São estes Centros a própria materialização da ideia da 

integração na segurança, ideia esta que, segundo concluímos, assume posição de centralidade 

nos discursos oficiais sobre legado em segurança. 

 É fundamental destacarmos que, se há todo este esforço para a implementação de uma 

determinada expectativa hegemônica de cidade, também um conjunto de forças não-

hegemônicas se apresentam para disputar sentidos e práticas. Ao contrário do que afirmou o 
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dossiê de candidatura do Rio de Janeiro para sediar as olimpíadas (PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA – GOVERNO FEDERAL – RIO2016), que apresentou o evento em 

questão enquanto um projeto de aceitação unânime, houve ampla contestação pública e 

popular deste e dos demais Grandes Eventos desta era. Intensas denúncias e protestos por 

parte de populações descontentes com a organização dos eventos, muitas das quais 

diretamente atingidas por remoções (por exemplo, os conhecidos casos da Aldeia Maracanã e 

Vila Autódromo) e por outros processos higienistas (como, por exemplo, a repressão ao 

trabalho dos camelôs) também tomaram as ruas do Rio de Janeiro e de diversas outras cidades 

pelo país. Na ocasião da Copa das Confederações, e às vésperas do início da Copa do Mundo, 

o país vivenciou, por exemplo, as polêmicas “Jornadas de Junho de 2013” e, depois, ainda, 

nas proximidades do início dos Jogos Olímpicos, os protestos por ocasião do impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff. 

 Formaram-se, então, em cidades que sediaram jogos, os Comitê Populares da Copa e 

das Olimpíadas, articulados, como um todo, na Articulação Nacional de Comitês Populares da 

Copa e das Olimpíadas (ANCOP), um conjunto de organizações e de lideranças populares que 

denunciaram, por meio de vastos dossiês, que a produção do espaço urbano nesta conjuntura 

tem se dado mediante diversas violações de direito à cidade e de direitos humanos de uma 

forma geral, sobretudo com relação à moradia e ao trabalho, perpassando a repressão violenta 

– sobretudo contra a população jovem, negra e periférica - nestes campos e em todos os 

outros. Denunciaram estes documentos, ainda, a ausência de uma gestão democrática e 

transparente dos gastos públicos nestes eventos e, também, a ausência de espaços de 

interlocução efetiva com a população que, segundo apontaram, tornou-se sujeito passivo de 

escolhas políticas arbitrárias. Por este motivo, tomamos a produção documental dos Comitês 

– que compreendemos enquanto um contra-discurso, uma produção técnica, intelectual e 

política de enfrentamento às apresentações oficializadas, que deu viabilidade à amplitude das 

reflexões aqui presentes – enquanto referência para pensarmos a produção do Rio de Janeiro 

contemporâneo, em toque com os outros momentos que lhe antecederam. 

 De um lado, portanto, existe a tentativa de se impor um modelo hegemônico de 

cidade, o modelo “Rio2016”, vitoriosa world smart city, um “New World”. Do outro lado, 

porém, resiste a “Cidade Quilombada” (NEDER, 1997), a “Cidade Negra” (CHALHOUB, 

2011), que denuncia graves continuidades repressivas em toda esta nova roupagem. Esta 

população discordante e/ou contrastante com o perfil desejado para a paisagem do Rio de 

Janeiro, que, de alguma forma, poderia representar um empecilho à concretização plena e 

pacífica dos eventos em questão - e que, é necessário afirmar, já segue constantemente imersa 
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em um cotidiano suficientemente difícil e sujeito a diversas violências institucionais - , passou 

a ser sujeitada a novas ondas de controle e repressões por parte das forças de higienização e 

de segurança.  

 Diante de tudo isto, entre o observar de rupturas e permanências, o questionamento 

que moveu este trabalho foi o do que significa, para o Rio de Janeiro, a apresentação dos 

investimentos em segurança pública como um dos maiores legados destes Megaeventos. A 

colocação enquanto legado significa, a nosso ver, também dar combustível para reforçar o 

protagonismo da questão criminal enquanto um dos guias na produção do espaço e no reforço 

a determinados sentimentos políticos na cidade. Avaliamos o que seria possível esperar da 

projeção e do desenvolvimento deste legado quando frente aos tantos dilemas do modelo de 

cidade-mercadoria e, também, aos dilemas históricos que são referentes a este lugar.  

 O objetivo geral de nosso trabalho, portanto, foi o de buscar compreender qual o 

significado, para o Rio de Janeiro enquanto cidade-modelo de Grandes Eventos, da colocação 

dos respectivos modelos de segurança como um grande legado. Os objetivos específicos, 

respectivamente, foram os de: 1. Refletir a respeito de rupturas e continuidades entre períodos 

de modernização conservadora pelas quais a cidade do Rio de Janeiro já passou; 2. 

Compreender a relação entre produção (capitalista) da cidade e a questão da segurança. 3. 

Conhecer aparatos de segurança criados ou incrementados no período dos Megaeventos, com 

destaque para o Sistema Integrado de Segurança e Controle, apresentado como o maior legado 

em segurança para o país. 

 A pesquisa foi realizada a partir de uma metodologia teórica e qualitativa, com foco na 

análise dos dossiês denunciativos produzidos pelos Comitês Populares da Copa e das 

Olimpíadas, com atenção também para planos de segurança elaborados pelas instituições 

respectivas e para material jornalístico referente ao tema. Os métodos de coletas de dados 

foram a revisão de bibliografia e a análise documental e discursiva. 

 A nossa hipótese principal foi a de que afirmar a segurança enquanto um grande 

legado destes Grandes Eventos significaria afirmar o início de mais uma época de 

intensificação autoritária de controle social urbano, já com as respectivas novas estruturas e 

dispositivos – estes que avaliamos especificadamente no capítulo 3 – montados sob o pretexto 

do resguardo dos eventos.  

A hipótese, sobretudo diante do evento da intervenção militar federal – e, também, da 

tomada do espaço do CICC como importante para a organização desta, bem como da sua 

apropriação do discurso da importância da integração para o bom funcionamento das forças e 

tecnologias de segurança - parece efetivamente confirmada. Para além da confirmação da 
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hipótese, portanto, também observamos a questão da intensificação da militarização do espaço 

urbano, e não só por meio do aparato policial, mas, também, a partir do implemento do 

protagonismo das forças armadas, que passaram a ocupar cargos políticos e de gestão de 

destaque e relevância.  

A título de conclusão, percebemos que os Grandes Eventos ofereceram combustível 

que foi instrumentalizado pela onda política conservadora crescente no país, principalmente a 

instaurada a partir do golpe de 2016. Os eventos em questão, portanto, potencializaram novas 

e velhas formas de segregação e serviram como um subterfúgio para a intensificação e criação 

de forças, tecnologias e lógicas de controle hoje instrumentalizados pela intervenção federal 

militar. A partir do modelo da cidade-negócio, o campo da segurança traz como pauta de sua 

realização as inteligências tecnológicas e um tipo de gestão estratégica, mais próxima dos 

moldes empresariais, e mais distante do grande administrativismo mais clássico. Uma vez que 

este trabalho se coloca enquanto crítico da ideia do “novo”, do “amanhã”, buscando revelar o 

que há de “ontem” por trás de tudo isto, observamos que, mais do que avanços tecnológicos, 

estas novas estruturas são pretextos ideológicos. 

 

 

1. CIDADES, NEGÓCIOS, MERCADORIAS 
 

 

1.1. ALGUNS APONTAMENTOS METODOLÓGICOS: COMO E COM QUEM 

PENSAR E FAZER A CIDADE  

 

 Neste tópico inaugural, buscaremos refletir sobre a produção capitalista da cidade e 

sobre o surgimento do paradigma da cidade-mercadoria, ou cidade-negócio, uma noção chave 

para toda a discussão desenvolvida neste trabalho, que norteia o desenvolvimento das 

problemáticas por nós observadas. Neste ponto específico, optamos por uma abordagem 

marxista, materialista, histórica e dialética, necessariamente comprometida com as lutas pelo 

direito à cidade e pela democratização popular e plural da construção dos espaços urbanos 

(mais uma necessidade urgente em tempos tão sombrios), e utilizamos como aporte central os 

trabalhos clássicos de Henri Lefebvre (1976; 2013) e David Harvey (2005; 2014).  

 Segundo nos alerta Martins (2011, p. 4), Lefebvre tinha uma preferência 

epistemológica pela ideia de “noção” - em detrimento da ideia de “conceito” - enquanto 

designação sociológica. A primeira designação, para ele, é fechada, anti-histórica e anti-
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dialética, ao passo que a segunda dá margem para a expressão de cerca dinâmica, o que nos 

parece mais propício para a análise que fizemos. 

 Ressaltamos, em primeiro lugar, que a escolha pela abordagem marxista para 

compreender a produção da cidade é feita considerando duas ponderações pertinentes que 

David Harvey (2005, p. 193) faz ao pensar a geografia do poder de classe. A primeira delas é 

a de que devemos reacender as paixões políticas que constam no Manifesto Comunista 

(HARVEY, 2005, p. 193), documento histórico inflamante em suas considerações e seus 

chamamentos. A segunda delas é a de que uma das maiores carências do Manifesto é, 

justamente, “a desatenção quanto à organização territorial do mundo, em geral, e do 

capitalismo, em particular” (HARVEY, 2005, p. 203). Segundo o autor, Marx prioriza o 

tempo – o controle do tempo do trabalho e do trabalhador – em detrimento do espaço. 

Considerando as necessidades de circulação do capital e das forças de trabalho nos conformes 

do século XIX (época em que o documento foi escrito), o espaço aparece como uma 

inconveniência, sendo necessária a criação de infraestruturas que facilitassem o escoamento, a 

circulação a baixo custo.  

 É necessário, portanto, conforme aponta ainda Harvey (2005, p. 193), que re-

interpretemos o manifesto e as proposições marxistas mais clássicas conforme diferentes 

experiências histórico-geográficas, que reconheçamos que o planeta nunca foi um palco 

uniforme, que reordenamentos geográficos, desenvolvimentos geográficos desiguais, são 

aspectos essenciais para a acumulação do capital, e que a luta de classes se desenrola 

diferentemente em terrenos variados.  

 Lefebvre (1976), lembrado por Harvey (2005, p. 200), neste mesmo sentido, afirma 

que o capitalismo sobreviveu no século XX por um único meio: “pela ocupação do espaço, 

pela produção do espaço”. Segundo este mesmo caminho, Harvey desenvolve ao longo de sua 

obra a tese de que o capital passou a se desenvolver por meio da produção do espaço. Ao 

longo de suas obras, assim, estes autores realizam o esforço de afirmar a importância do 

espaço, que parece prevalecer inclusive sobre o tempo, razão pela qual Lefebvre fala a 

respeito da passagem de uma historicidade para uma espacialidade principalmente nos termos 

da organização das possibilidades revolucionárias.  

 Ainda com relação à necessidade de demarcar a questão espacial no marxismo, e de lê-

lo criticamente, diz Lefebvre (2013, pp. 125-126): 

 
(…) na estrita tradição marxista, o espaço social podia ser considerado uma 

superestrutura. Um resultado tanto das forças produtivas como das estruturas, das 

relações de propriedade, entre outras. Ora, o espaço entra nas forças produtivas, na 
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divisão do trabalho; ele tem relações com a propriedade, isso é claro. Com as trocas, 

com as instituições, a cultura, o saber. Ele se vende e se compra; ele tem valor de 

troca e valor de uso. Portanto, ele não se situa em tal ou tal dos "níveis", dos 

"planos", classicamente distinguidos e hierarquizados. O conceito de espaço (social) 

e o próprio espaço escapam, portanto, à classificação "base-estrutura-

superestrutura". Como o tempo? Talvez. Como a linguagem? A se examinar. Seria 

preciso, para tanto, abandonar a análise e a orientação marxistas? De todos os lados 

vinha esse convite, essa sugestão. E não somente a propósito do espaço. Mas não se 

poderia, ao contrário, retornar às fontes, aprofundar a análise trazendo novos 

conceitos, aprimorando e tentando renovar os procedimentos? É o que tenta esta 

obra. Ela pressupõe que o espaço aparece, se forma, intervém tanto em um dos 

"níveis" como no outro. Tanto no trabalho e nas relações de dominação (de 

propriedade) como no funcionamento das superestruturas (instituições). Portanto, 

desigualmente, mas onde quer que seja. A produção do espaço não seria 

"dominante" no modo de produção, mas articularia os aspectos da prática 

coordenando-os - reunindo-os em uma "prática", precisamente. E isso não é tudo. 

Nem de longe. Se o espaço (social) intervém no modo de produção, ao mesmo 

tempo efeito, causa e razão, ele muda com esse modo de produção! Fácil de 

compreender: ele muda com "as sociedades" - querendo-se exprimi-lo assim. 

Portanto, existe uma história do espaço. (Como do tempo, como do corpo, como da 

sexualidade etc.). História ainda por escrever. 
 

 Lefebvre, portanto, demarca que a questão espacial não pode ser resumida à dinâmica 

base-estrutura-superestrutura nos moldes tradicionais e que, por isso, haveria algum impulso 

no sentido de compreender pela total insuficiência da leitura marxista para esta questão. Do 

contrário, o autor optou por acrescentar algo a esta leitura, aprofundá-la em alguns pontos. Por 

esta razão, nos parece prudente acompanhar este mesmo movimento. 

 Ressaltadas estas duas questões, temos que, em termos metodológicos, dada a nossa 

opção por observar e demarcar permanências históricas de longa duração – seguindo a 

tradição da Escola dos Annales – entre diferentes tempos da constituição do Rio de Janeiro 

enquanto cidade, nos inspiramos no método regressivo-progressivo de Lefebvre, o qual, por 

sua vez, é embebido na reflexão sobre o método da economia política, presente na Introdução 

à Contribuição para a Crítica da Economia Política (1859), de Karl Marx. A realidade 

explorada a partir de uma metodologia dialética, com lentes históricas não meramente 

mecanicistas e funcionalistas, assegura a consideração das agências do ser humano e dos 

movimentos sociais, bem como a consideração de seus movimentos no sentido de se 

colocarem enquanto soberanos de si e construtores de sua própria história.  

 Segundo explica Martins (2011, p. 4), o método regressivo-progressivo lefebvriano 

possui três momentos. O primeiro deles é o momento descritivo. Neste, busca-se descrever, 

realizar uma espécie de mapeamento, da realidade presente. O segundo momento, por sua vez, 

é o analítico-regressivo; é o momento no qual se mergulha em temporalidades passadas na 

busca por possíveis continuidades. Por último, há o momento histórico-genético, no qual, uma 
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vez decifrado o tempo passado, o pensamento volta para a atualidade para que seja observado 

aquilo que há de ruptura ou não. 

 Martins (1996, pp. 16-17), ao discorrer sobre as temporalidades históricas na dialética 

de Lefebvre, reconhece, a partir da leitura do clássico La production de l’espace, a existência 

de três tempos sócio históricos centrais, quais sejam, o agrário (onde prepondera o espaço 

absoluto), o industrial (no qual o espaço absoluto passa a dar mais lugar ao chamado espaço 

abstrato) e a era urbana (onde preponderaria o espaço diferencial, das diferenças, um projeto 

ainda em fase de concretização). Por observar estes tempos-espaços dialeticamente, Lefebvre 

propõe que sejam pensados não como etapas sucessivas entre si, mas sim, enquanto 

coexistentes, sobrepostos, em diferentes medidas, em diferentes momentos.  

A temporalidade urbana, esta que, neste trabalho, é a que mais interessa, portanto, bem 

carrega conflitos e contradições presentes nas demais, da mesma maneira que carrega desafios 

próprios de suas futuras projeções, re-construções. Mas carrega, também, a possibilidade de 

ser constituir de forma diferencial, isto é, carrega uma margem para a colocação da 

pluralidade das agências humanas. 

 Martins compreende, ainda na tônica dada por Lefebvre (1996, p. 17), que a 

sistemática dialética de desenvolvimento destes tempos abrange não só o passado e o 

presente, mas, também, o futuro possível. A proposta de considerar o futuro e suas 

possibilidades em uma análise sócio-histórica nos aproxima, complementarmente, também 

nas proposições metodológicas de Mike Davis (2009). Este, igualmente, mergulha numa 

sociologia histórica ao refletir sobre cidades, notadamente, sobre a cidade de Los Angeles 

que, além de ser sua morada, é seu objeto de estudo na obra “Cidade de Quartzo”. Segundo 

ele, “o melhor lugar para examinar a Los Angeles do próximo milênio é em meio às ruínas de 

seu futuro alternativo” (DAVIS, 1990, p. 37); assim, portanto, reafirma a possibilidade da 

compreensão conjunta de diversos tempos históricos e, ainda, a possibilidade de 

conjecturarmos inclusive sobre o futuro de uma cidade a partir da escavação de seu passado.  

 Com o suporte metodológico destes autores, bem como com suporte na tônica da 

crítica ao progresso nos moldes capitalistas presente nas Teses sobre o conceito de história de 

Walter Benjamin (1940)
1
, e inspirados também na construção realizada por Vera Malaguti 

Batista (2003) em sua tese de doutorado O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, observamos 

criticamente neste trabalho alguns processos de modernização que compreendemos enquanto 

                                                           
1
 Na nona tese, por exemplo, Benjamin afirma, ao se valer da imagem do Angelus Novus de Paul Klee, que o 

progresso seria a tempestade que impele o anjo para o futuro, para o qual o anjo tem as costas viradas, enquanto 

um amontoado de ruínas cresce até os céus.  
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conservadores e autoritários de diferentes tempos históricos da cidade do Rio de Janeiro e as 

consequências destes processos para a população, maiormente para a população 

marginalizada e mais afastada dos processos decisórios relativos à produção do espaço. 

Estabelecemos entre estes diferentes tempos possíveis relações de rupturas e continuidades, 

de maneira a melhor compreender a formação do Rio de Janeiro enquanto cidade-mercadoria, 

enquanto cidade-negócio, e, ainda, de forma a recolher indícios de futuras conflitualidades. 

 Isto posto, inspirados por estas observações metodológicas, tomamos como fontes 

centrais as descrições da realidade mais recente da cidade do Rio de Janeiro - esta que reflete 

os últimos remodelamentos para os Grandes Eventos - presentes nos documentos elaborados 

pelos movimentos sociais e instituições de defesas de direitos imersos nas conflitualidades 

respectivas, no caso, sobretudo os dossiês elaborados pelos Comitês Populares da Copa e das 

Olimpíadas. Igualmente, tomamos como fontes documentos institucionais oficiais de 

apresentação da cidade para estes eventos, elaborados pela prefeitura, pelo governo do estado 

do Rio de Janeiro, pelo governo federal e também pelas entidades privadas respectivas aos 

eventos, sobretudo a FIFA e os Comitês Olímpicos, já que nosso foco de análise, 

principalmente em virtude de sua magnitude e projeção nacional e internacional, são os Jogos 

Olímpicos de 2016 e a Copa do Mundo de 2014. Por último, também consideramos 

entrevistas e discursos apresentados pelas autoridades em conferências (fazendo-o sobretudo 

no último capítulo desta dissertação).  

 Partindo desta descrição do presente, realizarmos uma regressão analítica a outros 

momentos de intensificação de reformas de modernização da cidade ainda no início do século 

XX. Compreendemos estas modernizações enquanto politicamente conservadoras por, de 

alguma forma, buscarem garantir ou ampliar a performance do capital das classes dominantes 

e das estruturas sociais que lhes são convenientes.  

 Entre regressões e progressões encontramos, em conjunto com algumas animadoras 

rupturas causadas pelas potentes resistências e insurgências que disputam a produção da 

cidade, também algumas preocupantes permanências autoritárias de longa duração. 

Questionamos com este trabalho, assim, o que há de new world, ao menos no sentido de uma 

real abertura para a ascensão do diferencial, da pluralidade, em tudo o que está sendo 

fabricado. 

 À vista destas considerações pensemos, pois, sobre a consolidação da cidade do Rio de 

Janeiro enquanto Rio2016.  
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1.2. IMAGE-MAKING, OU A BARCELONA DOS TRÓPICOS 

 

 Henri Lefebvre preocupou-se, em sua obra, em realizar uma passagem entre análises 

de representações abstratas do espaço para aquilo que chamou, na clássica obra A Produção 

do Espaço (2013), de “espaço social”, o espaço real e dinâmico das relações sociais. Um 

espaço social é, para ele, uma transcendência do físico, do material. Trata-se não de um 

produto social estático, mas sim, de algo em constante movimento de produção e reprodução; 

nele estão presentes, portanto, conflitualidades, relações e questões aparentemente mais 

próprias de momentos que lhe antecederam.  

 O espaço, em Lefebvre, não é sujeito e não é objeto, e não se resume, tal como vemos 

na citação acima, aos limites de ser parte da superestrutura. Para o autor, o espaço social é 

uma realidade social, um produto social, que possui uma historicidade, que contém e é 

constituído por relações de produção e reprodução cuja dinâmica acompanha – nestes nossos 

tempos – os movimentos peculiares ao capital, suas crises e reerguimentos, seus ciclos de 

valorização e desvalorização. 

 A partir especialmente da aceleração do desenvolvimento dos grandes centros urbanos 

(sobretudo no contexto europeu) no pós-revolução industrial, é neles que se consolidam as 

relações de troca mais fundamentais da emergente classe burguesa. Estes centros, neste 

momento, são compreendidos como palcos nos quais alguns indivíduos – certos e 

determinados indivíduos – poderiam desenvolver suas relações mercantis. Impõem-se eles – 

ou são impostos como tal –, assim, como os espaços por excelência do desenvolvimento das 

relações e negócios próprios do capital. Aos poucos, se sacramentam como símbolos da 

modernidade, do desenvolvimento humano em suas diversas faces – econômica, intelectual, 

relacional, produtiva – e são colocados, ideologicamente, como proposta de superação do 

modo de vida rural, posto como representação do atraso.  

 David Harvey (2005), tanto quanto Lefebvre, realça o dinamismo, o afluxo, presente 

em constância no capitalismo, e coloca que a noção de “urbano”, tanto quanto a governança 

que o coordena, vão, também, espelhar, este atributo. Segundo César Ricardo Simoni Santos 

(2006), as transformações no espaço urbano seguem de perto as exigências dos ciclos 

reprodutivos do capital; a cidade vai sendo produzida e reproduzida conforme a condição 

respectiva de acumulação do capital. Diz o autor que: 

 

A cidade efetiva seus momentos de inserção na lógica da reprodução capitalista 

exercendo papéis que se diferenciam de acordo com as características do tipo de 

acumulação que se dá, predominantemente, num determinado momento e extensão 
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das forças produtivas nas sociedades contemporâneas. Ela atende, a cada 

transformação em seu significado para os processos de valorização, a uma série de 

demandas sociais elaboradas no interior de uma potente lógica voltada à 

acumulação. (SANTOS, 2006, p. 102) 
 

 Mirando esta relação entre desenvolvimento urbano e capital, Harvey, já pensando o 

século XX, atenta para as transformações sofridas pela governança urbana no capitalismo 

tardio e identifica haver nos países capitalistas centrais a passagem de uma lógica 

administrativista, presente em meados da década de 1960, para uma lógica empreendedora, 

cujo start pode estar situado entre 1970-1980. Esta movimentação, de acordo com o que 

expõe o autor, é conexa à transição geral de um regime de acumulação capitalista fordista-

keynesiano para um regime de acumulação mais flexível. Assim fala sobre:  

 

As mudanças na política urbana rumo ao empreendedorismo têm desempenhado um 

importante papel facilitador na transição dos sistemas de produção fordistas 

localizacionalmente rígidos, suportados pela doutrina do bem-estar estatal 

keynesiano, para formas de acumulação flexível muito mais abertas em termos 

geográficos e com base no mercado. (…) pode-se afirmar que a transição do 

modernismo de base urbana para o pós-modernismo, com relação ao design, às 

formas culturais e ao estilo de vida, também está conectada à ascensão do 

empreendedorismo urbano. (HARVEY, 2005, p. 181) 
 

 Em 1973, segundo identifica Harvey (2005), ocorre (mais) uma grande recessão nos 

países capitalistas centrais, de maneira que se intensifica a desindustrialização, o desemprego 

e a austeridade fiscal. Diante de tal embaraço, crescem os apelos à racionalidade do mercado, 

à privatização, às parcerias público-privadas, apelos estes que, enquanto conjunto e 

racionalidade, formarão aquilo que podemos conceber como governança urbana 

empreendedora, um dos motores que arranjam a cidade enquanto mercadoria. Diante de 

crises, tornou-se necessário criar as melhores condições para atrair, estimular e facilitar as 

façanhas da iniciativa privada, para tornar investimentos rentáveis. Tal como expõe César R. 

S. Santos (2006, pp. 117-118): 

 

Como forma de manter a governabilidade, esse Estado constrói uma relação mais 

próxima e de dependência com o capital. Se não há mais atratividade para o capital 

no espaço produzido, cabe produzir e reproduzir constantemente novas 

infraestruturas espaciais e nova configuração territorial urbana, a partir das quais um 

novo potencial de acumulação se apresenta. 
 

 Este arranjo de cidade é, portanto, segundo colocam estes autores, uma consequência, 

uma real articulação salvacionista, do capital em mais um dos seus momentos cíclicos de 

grandes crises. É possível atestamos, em primeiro lugar, que o conceito de urbano reflete os 
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fluxos, as relações mutáveis, próprias do capitalismo que, em si, possui dinamismos inerentes 

à sua própria manutenção. Em segundo lugar, é possível atestarmos, também, que o urbano é 

absorvido em definitivo como componente fundamental à dinâmica e à sobrevivência do 

capital e, em terceiro lugar, que o Estado tem papel fundamental na produção deste urbano, 

manobrando-o, em conjunto com a iniciativa privada, como cerca de contenção de possíveis 

recessões.  

 As cidades, em seu paradigma modernista e conforme indica a forma de acumulação 

da época, foram modeladas com o objetivo de fazerem valer o valor produzido no interior das 

fábricas. Até metade do século XX, portanto, se investiu em megaestruturas funcionais tais 

quais pontes, túneis, avenidas e outras que pudessem facilitar o transporte, a comunicação, as 

condições de deslocamento e escoamento da produção.  

 Já na segunda metade do século XX, sob a égide do neoliberalismo, alguns novos 

fatores passam a influenciar a produção e a reprodução dos centros urbanos. As possibilidades 

de se usufruir de direitos na cidade, e de direitos à cidade, ou seja, as possibilidades de 

reconhecimento enquanto cidadão – qualidade esta que é porta aberta para a participação ativa 

na construção do lugar onde se vive e para bem usufruí-lo – passam a ser lidas sob a lente da 

possibilidade de consumo. Serviços públicos são progressivamente sujeitados a processos de 

precarização e substituídos por serviços-produtos oferecidos pelas iniciativas privadas, de 

forma que o acesso a direitos e a qualidade de consumidor tornam-se duas variáveis 

proporcionais entre si: vivencia uma existência minimamente suportável aquele que pode 

arcar com os elevados custos a ela impostos.  

 Percebemos, portanto, que, se a cidade se constitui, num primeiro momento, como 

palco aonde são encenadas relações mercantis, torna-se ela, quando sob a égide da 

globalização e do capitalismo vídeo-financeiro em sua receita neoliberal, uma commodity. De 

espaço para o desenvolvimento de relações de mercado e de negócios no geral passa ela a ser, 

por si mesma, uma mercadoria, um modelo passível de ser negociado, exportado, importado, 

implementado. Este é o paradigma que intelectuais tem chamado de “cidade-negócio” ou 

“cidade-mercadoria”. O valor de uso das cidades é substituído pelo valor de troca – que é 

fundamental ao capital, seu desenvolvimento, circulação e superação de crises. É dentro deste 

paradigma que se constituirá a Era dos Grandes Eventos no Brasil, conjuntura bastante 

propícia para a importação e exportação de modelos urbanísticos e de políticas públicas. 

 Harvey (2005, p. 166) ilustra a discussão do surgimento do paradigma da cidade-

mercadoria com o seminário ocorrido em 1985 em New Orleans, no qual governantes de oito 

cidades de sete países capitalistas considerados “avançados”, em consenso, notaram a 
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necessidade de que governos urbanos se tornassem mais inovadores, mais empreendedores, o 

que significaria ampliar as possibilidades de minorar os efeitos da crise da época. Este é, 

portanto, um momento exemplar – seguido de vários outros – quanto à tomada coletiva de 

consciência por parte das governanças de que reorientar posturas quanto à produção e 

reprodução do espaço urbano é reorientar, também, posturas com relação ao capital e suas 

crises cíclicas de acumulação. Esta reorientação passa a significar, progressivamente, a 

reprodução das racionalidades de mercado nas práticas próprias das governanças. De 

administradores, os governantes passam a CEOs, a empresários interessados em 

comercializar, no todo ou em partes, e ver render o seu produto que, no caso, é a cidade.  

 É de destacar, ainda, que, no Brasil, os nublados limites entre público e privado, bem 

como as tradições oligárquicas e patrimonialistas, são fundamentais para a compreensão 

histórica da produção dos espaços e da performance destas governanças. A família é posta, 

desde o início da formação do país, como principal unidade fiscal e política e os chamados 

“homens bons” - aqueles que eram compreendidos enquanto homens (literalmente, pois as 

mulheres estavam afastadas dos negócios e da política em sentido mais estrito) sem mácula de 

sangue, sem impurezas raciais – figuras fundamentais da administração colonial, eram os que 

recebiam a autoridade para administrarem as porções menores do vasto território, os espaços 

que seriam as res-públicas. Assim é que o município se afirma como base territorial a partir da 

qual há a administração do que é público.  

 Se o administrativismo dizia respeito a um desenvolvimento mais racionalmente 

planejado e coordenado, mais controlado, o empreendedorismo abre mais margens para os 

riscos, para a flexibilidade. A atividade de parceria público-privada, justamente por ser mais 

especulativa e por incluir a possibilidade de obstáculos e riscos, é colocada em posição de 

centralidade, é onde se apoia o novo empreendedorismo urbano. É assim que, conforme 

coloca Harvey (2005, p. 173), “em muitos casos, isso significa que o setor público assume os 

riscos e o privado fica com os benefícios”. A administração pública, assim, passou a, cada vez 

mais, assumir os custos, os ônus, dos investimentos, enquanto que os lucros e as benesses 

alcançadas passaram a se concentrar cada vez mais nas mãos de conglomerados empresariais, 

muitos dos quais estrangeiros.  

 Diante do paradigma da flexibilidade, há o colapso da ideia de planificação global da 

cidade, mais funcional ao paradigma administrativista. O planejamento urbano e a arquitetura, 

os saberes técnicos sobre a construção do espaço, passam a seguir diretrizes empreendedoras, 

pós-modernas. Do contrário, a arquitetura e o planejamento modernos passam a ser criticados 

por sua visão totalizante, por sua estética mais estável e inclinações fordistas. Se o moderno, 
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portanto, funciona à base da tríade racionalidade-ordem-funcionalidade, o pós-moderno, por 

sua vez, funciona à base da produtividade-competitividade.  

 O planejamento moderno – que pensava na requalificação da cidade como um todo – 

é, desta feita, substituído pelo planejamento estratégico, o qual expõe intervenções mais 

pontuais, localizadas em uma fatia selecionada da cidade, e parece mais adequado à 

internacionalização, na maré da globalização e do capitalismo vídeo-financeiro. A cidade, ela 

mesma, se torna cambiável, negociável, globalmente, em frações ou como um todo. Se torna, 

em outras palavras, uma mercadoria, um algo negociável. Segundo Inaiá de Carvalho e 

Gilberto Corso-Pereira (2013, pp. 03-04), que fazem uma consideração específica sobre o 

paradigma da cidade como negócio na América Latina: 

 

Em muitas cidades da América Latina a governança vem assumindo um novo 

significado, sob a influência do ideário neoliberal, de agências multilaterais e de 

alguns consultores internacionais, e com o abandono da matriz de planejamento 

racionalista e funcionalista e a adoção do denominado "empreendedorismo urbano". 

Discutida por autores como Harvey (2005), Vainer (2002), Maricatto (2002), 

Gonzalez (2010) e De Mattos (2010a e 2010b), essa governança se inspira em 

conceitos e técnicas oriundas do planejamento empresarial, compreende a cidade 

principalmente como um sujeito/ator econômico e vê como eixo central da questão 

urbana a busca de uma competitividade orientada para atrair os capitais que circulam 

no espaço sem fronteiras do mundo globalizado, de forma a ampliar os 

investimentos e as fontes geradoras de empregos. Para o alcance desse objetivo, 

compete ao poder local utilizar estratégias de marketing para a promoção e "venda" 

da imagem de sua cidade, considerar as expectativas e demandas do mercado nas 

suas decisões e ações e criar um ambiente favorável e atrativo para os investimentos. 

Entre outros aspectos, isto envolve uma mercantilização e espetacularização da 

cidade, com a edificação de grandes equipamentos culturais, a gentrificação de 

certas áreas, a atração de grandes eventos internacionais, o estabelecimento de 

parcerias público/privadas e uma maior flexibilidade e liberdade para a operação do 

capital. 
 

 Harvey (2005) aduz que a cultura – mais precisamente, um determinado tipo de 

cultura, ou de atividades e projetos culturais – ganha importância fundamental no surgimento 

deste novo paradigma de cidade. Surgem novos museus, centros culturais, espaços 

monumentais, uma gama de eventos periódicos e efêmeros, e outros símbolos que visam 

tornar a cidade atrativa, vendável. O autor dirá que: 

 

Muitas das inovações e investimentos idealizados para tornar certas cidades atrativas 

como centros culturais e de consumo foram rapidamente imitadas em outros lugares, 

tornando efêmera qualquer vantagem competitiva num conjunto de cidades. Quantos 

centros de convenções, estádios, Disney Worlds, zonas portuárias renovadas e 

shoppings centers espetaculares podem existir? (…) Conexão entre a ascensão do 

empreendedorismo urbano e a inclinação pós-moderna para o projeto de fragmentos 

urbanos em vez da busca de valores duradouros, para a citação ao invés da invenção, 

para a imagem em vez da substância. (…) Ênfase no turismo, na produção e no 

consumo de espetáculos, na promoção de eventos efêmeros num determinado palco, 
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mostra todos os sinais de ser o remédio predileto para economias urbanas efêmeras. 

(HARVEY, 2005, pp. 182-183) 
 

 Segundo o autor (2005, p. 180), ainda, o empreendedorismo urbano contemporâneo, e 

o agir da governança que lhe é referente, tem como missão atrair fluxos de produção, 

financeiros e de consumo de alta mobilidade e flexibilidade para seu espaço. Passa a haver a 

reprodução em série de formas afins de renovação urbana. A paisagem das grandes cidades – 

à imagem e semelhança uma da outra – é tomada por torres espelhadas, por shoppings centers, 

por monumentos, por grandes aparelhos esportivos e de lazer e por outras estruturas e atrações 

congêneres para consumo e entretenimento, articulados, muitas vezes, pelos mesmos 

consórcios, grupos empresariais. Busca-se apresentar a cidade como um lugar inovador, 

criativo, seguro (para investidores e seus negócios, sobretudo), atrativo e, também, como 

lugar-objeto-ideia que pode ser, num todo ou em suas partes, viavelmente replicado. Busca-se 

apresentá-la, portanto, como uma mercadoria.  

 Harvey (2005) aplica a discussão sobre empreendedorismo urbano ao caso da cidade 

de Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos, onde viveu por muitos anos e se criou como 

intelectual. Baltimore, conforme diz Harvey, originalmente de aspecto renascentista, passa de 

“cidade cu” para uma cidade de aparência dinâmica, empreendedora, pronta para receber 

capital externo, tendo como símbolo a reforma de um antigo ancoradouro abandonado, 

posteriormente transformado numa espécie de playground. “Aparência” é uma noção bastante 

significativa na compreensão de todos estes processos; Baltimore, mesmo diante das reformas 

e do tratamento estético, vivia a realidade de um crescente empobrecimento.  

 A experiência de Barcelona, também bastante interessante às nossas análises, uma vez 

que é, provavelmente, o modelo de cidade que mais serviu de inspiração para a formulação do 

Rio2016, é mencionada pelo autor (HARVEY, 2005) ao discutir a transformação da cultura 

em commoditie. Na cidade-mercadoria, a cultura também se torna uma espécie de mercadoria, 

eis que, em regra, é produto de identidade local, é marco de distinção, é recurso que ajuda a 

transpor a homogeneidade implantada pela importação e exportação de modelos e que, 

inclusive, garante poderes monopolistas aos empreendedores urbanos, poderes estes que 

também são fatores de suma importância à lógica de acumulação do capital.  

 Barcelona, assim, ascende no sistema europeu de cidades por ocasião de 1992 (ano da 

ECO-92, um marco inicial em termos de Grandes Eventos no Brasil), quando sedia os Jogos 

Olímpicos, bastante pautada tanto na acumulação de capital simbólico quanto nos seus marcos 

de distinção, investindo no marketing, na ideia do Image-Making. O empresário espanhol 

Juan Samaranch Torrelló, o 1° Marques de Samaranch, à época era o presidente do Comitê 
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Olímpico Internacional (COI), e foi aquele que anunciou, em 1986, a escolha de Barcelona 

como a cidade a sediar as olimpíadas de 1992. O primeiro Ginásio Experimental Olímpico 

(GEO) instalado na cidade do Rio de Janeiro, no Bairro de Santa Teresa, que entrou em 

funcionamento em 2012, foi batizado com seu nome, o presidente que é compreendido 

enquanto aquele que abriu as olimpíadas ao esporte profissionalizado, ou, em outras palavras, 

ao esporte rentável (HERCE, 2010): 

 

Samaranch, elegido presidente del COI en 1980, abrió las olimpiadas al mundo del 

deporte profesional, lo que quiere decir dos cosas: apertura a la “sponsorización” del 

negocio de prendas deportivas y al interés comercial de las grandes cadenas de 

televisión. El nuevo modelo fue ensayado en Seul-1988, pero todavía estaba lejos de 

la resonancia social de otros acontecimientos deportivos, como los Campeonatos 

Mundiales de futbol. España organizó los Mundiales de futbol de 1982, y Barcelona 

comprobó el gran éxito comercial y de imagen de una ciudad que estaba pasando 

una profunda crisis económica. Ello animó al gobierno de la ciudad a presentar la 

candidatura de la Olimpiada de 1992
2
. 

 

 É fundamental, também, rememorar conjunturas próprias daquela cidade, e da 

Espanha como um todo, à época da escolha enquanto sede dos jogos. Trata-se de uma 

localidade que convivia com uma intensa crise política, referentes à transição da ditadura de 

Franco para uma gestão democraticamente eleita, bem como com uma intensa crise 

econômica, que resultou na degradação de várias áreas (REQUENA, 2010). A expectativa 

com os Jogos Olímpicos era, assim, também consideravelmente salvacionista: 

 

Hasta la década de 1980, Barcelona estuvo afectada por una importante crisis 

económica que se saldó con el deterioro de su centro urbano y el empobrecimiento y 

la degradación de muchas áreas periféricas. La apuesta olímpica vino a coincidir con 

el cambio de estrategia económica en la ciudad, que quería dejar atrás su pasado 

industrial para constituirse en un centro financiero y de servicios a nivel europeo. 

Los Juegos habían de servir para revitalizar el puerto y conectarlo con el resto de la 

ciudad, para incrementar el parque de viviendas y mejorar el transporte y los 

servicios, además de para proyectar su imagen y atraer la inversión extranjera.
3
  

 

                                                           
2
 Samaranch, eleito presidente do COI em 1980, abriu as olimpíadas ao mundo do esporte profissional, o que 

quer dizer duas coisas: abertura à “sponsorización” do negócio de competições esportivas e abertura aos grandes 

canais televisivos. Este novo modelo foi ensaiado em Seul-1988, porém, estava longe da ressonância social de 

outros acontecimentos desportivos, como os campeonatos mundiais de futebol. A Espanha organizou os 

mundiais de 1982 e Barcelona comprovou o grande êxito comercial e de imagem de uma cidade que estava 

passando por uma profunda crise econômica. Isto animou o governo da cidade a apresentar a candidatura às 

Olimpíadas de 1992. 

 
3
 “Até a década de 1980 Barcelona esteve afetada por uma importante crise econômica que resultou com a 

deterioração de seu centro urbano e empobrecimento e degradação de muitas áreas periféricas. A aposta olímpica 

veio a coincidir com a mudança de estratégica econômica na cidade, que queria superar um passado industrial 

para reconstruir-se enquanto um centro financeiro e de serviços ao nível europeu. Os jogos deveriam servir para 

revitalizar o porto e conectá-lo com o resto da cidade, para incrementar o parque de vendas e melhorar o 

transporte dos serviços, além de projetar a imagem para atrair investimentos estrangeiros.” (tradução nossa). 
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 Assumido enquanto sucesso, “modelo de Barcelona” passa a reverberar, assim, 

enquanto um modelo a ser seguido, também, pelo Rio de Janeiro. Tal como ocorreu no Rio de 

Janeiro, a Zona Portuária de Barcelona foi uma das partes da cidade que mais recebeu atenção 

para a organização dos Jogos Olímpicos em 1992. Vários aterros abriram quilômetros de 

espaço para a praia no então criado bairro de Barceloneta, antes uma área industrial e de 

depósitos, que se tornou a partir deste marco uma área de intensa movimentação turística, 

repleta de hotéis e restaurantes.  

 Há, porém, trabalhos que mostram alguns reveses do evento, também calcados na 

questão da crítica às parcerias público-privadas e às privatizações, chamando a atenção para 

os paralelos existentes entre as resistências populares naquela cidade, que possui grande 

tradição autonomista, e no Rio de Janeiro (III-RAGA, 2016): 

 

Se quaisquer paralelos podem ser traçados entre Rio e Barcelona, eles encontram-se 

na mobilização dos moradores para defender seus interesses coletivos e direitos à 

cidade contra os projetos da cidade Olímpica e da prolongada marketização da 

cidade como uma marca. Cidades, governos locais e, mais importante, moradores 

não devem ser seduzidos pela estratégia de marketing de discursos oficiais que 

afirmam reproduzir modelos exemplares. (…) Em Barcelona, as transformações da 

cidade desde o início dos anos 90 provocaram forte oposição das associações de 

moradores e organizações civis. Moradores organizados lutaram contra a destruição 

do patrimônio histórico (como o patrimônio industrial no distrito de Poble Nou) e 

pela inclusão, nos planos de desenvolvimento da cidade, de instalações em bairros 

mais periféricos. (…) Essas conclusões e lutas são comparáveis àquelas dos 

moradores e ativistas do Rio que lutam contra a violência do estado e as remoções 

de comunidades inteiras, e que lutam por educação, moradias decentes e melhoria 

das condições em bairros de baixa renda e favelas. O estudioso de geografia humana 

da Universidade Federal Fluminense, Jorge Luiz Barbosa, explica que “Barcelona 

nunca teria alcançado o prestígio internacional que possui hoje se não fosse pelas 

conquistas sociais e urbanas promovidas pelas lutas dos movimentos dos 

moradores”. Tais lições devem ser adotadas na próxima Habitat III – Conferência 

das Nações Unidas Sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Copiar e 

colar um modelo de desenvolvimento urbano baseado em investimentos orientados 

para o mercado e marketing municipal nunca irá gerar uma cidade igualitária. As 

lições mais valiosas devem ser aprendidas de baixo para cima. 

 

 Ainda sobre as resistências aos poréns do Grande Evento em Barcelona, cidade esta 

que também parecia imersa em um grande movimento de apagamento do que se compreendia 

por velho para apresentar ao mundo algo novo e organizado de acordo com as tendências 

europeias centrais da época, é de se lembrar das pressões populares que fortaleceram a 

proposta de gestões espaciais e administrativas autônomas, tais como a surgida na região do 

Levante Barcelonés (CLARÓS I FERRET, 2010): 

 

En el trasfondo de la operación los ciudadanos percibían una forma de proceder 

consistente en la eliminación sistemática de lo viejo para intervenir ex novo como se 

http://bit.ly/1acNApR#_blank
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hiciera en la Vila Olímpica. (…) La falta de participación fue la queja recurrente 

ante unas operaciones que, a diferencia del urbanismo regenerador de las pequeñas 

intervenciones llevado a cabo durante los primeros años de la democracia, hacían 

ahora un salto de escala para abordar objetivos estratégicos de renovación más 

radical de la ciudad. A final de los 90 y primeros años del nuevo siglo aparecieron 

multitud de pequeños y grandes conflictos en toda la ciudad certificando un divorcio 

entre los gestores municipales i la ciudadanía. Por la parte vecinal se rechazaba de 

llano el modelo especulativo y gentrificador de la Vila Olímpica. El argumento de 

los críticos era que éste se extendería como mancha de aceite, diluyendo la identidad 

de los residentes al promover una clara sustitución de éstos por nuevas y más 

solventes capas sociales, las únicas que tendrían capacidad adquisitiva suficiente 

ante la inflación desbocada del precio de la vivienda. (…) Fue en este contexto de 

rebelión casi permanente que se irían ejecutando los planes aprobados. La ciudad iba 

tejiendo con luces y sombras una nueva fisonomía. A grandes edificios o 

intervenciones acertadas les seguían desatinos mayúsculos como por ejemplo el 

Parc del Centre del Poblenou, obra del arquitecto francés Jean Nouvelle. Pero la 

persistente labor de tono propositivo, con el soporte de movilizaciones ciudadanas, 

dio su fruto. Los ciudadanos negociaron un plan de equipamientos de todo el barrio 

que gestionan actualmente a través de una Comisión formada por representantes de 

entidades, el primero que se firmaba en la ciudad. 
4
 

                                                           
4
 “No decorrer da operação os cidadãos percebiam uma forma de proceder consistente com a eliminação 

sistemática do antigo em prol do ex novo como foi feito na Vila Olímpica. (…) A falta de participação foi uma 

queira recorrente diante de umas operações que, diferentemente do urbanismo regenerador de pequenas 

intervenções, levado à cabo durante os primeiros anos da democracia, faziam agora um salto de larga escala para 

abordar objetivos estratégicos de renovação mais radical da cidade. Ao final dos anos 90 e nos primeiros anos do 

novo século apareceram inúmeros pequenos e grandes conflitos por toda a cidade certificando um divórcio entre 

os gestores municiais e a cidadania. Por parte dos moradores se rechaçava de plano o modelo especulativo e 

gentrificador da Vila Olímpica. O argumento dos críticos era que este se estenderia como mancha de aceite, 

diluindo as identidades dos residentes ao promover uma clara substituição destes por novas formas de vivência, 

compatíveis com a inflação do custo de vida. (…) Foi neste contexto de rebelião quase permanente que eram 

executados os planos aprovados. A cidade tecendo com luzes e sombras uma nova fisionomia. Aos grandes 

edifícios e intervenções acertadas seguiam grandes desatinos, como, por exemplo, o que foi feito com o Parc del 

Centre del Poblenou, obra do arquiteto francês Jean Nouvelle. Mas o persistente trabalho de tom propositivo, 

com o suporte de mobilizações cidadãs, deu frutos. Os cidadãos negociaram um plano de equipamentos de todo 

o bairro que eles mesmos gerem atualmente através de uma comissão formada por representantes de entidades, o 

primeiro que se firmava na cidade.” (tradução nossa).  



37 

 

Figura 1: Cartaz crítico à especulação imobiliária em Barcelona, à época da reforma portuária para as 

Olimpíadas 

Fonte: III-RAGA (2016) 

 

 Em estudo realizado por professores espanhóis e australianos, publicado na Revista de 

Administração de Empresas (RAE) da FGV-EAESP, em 2014, é realizada uma comparação 

entre Barcelona 1992, Sydney 2000 e o que se conjecturava para o Rio2016. Segundo este 

estudo, que, talvez com alguma ingenuidade, critica a falta de preparo do empresariado 

brasileiro para aproveitar as oportunidades providas pelo evento em questão, o maior efeito 

positivo que os jogos proporcionaram a Barcelona foi a potencialização do mercado turístico, 

sobretudo para nacionais e europeus. Durante a década de 90, a cidade conseguiu duplicar o 

número de turistas. Sydney, por sua vez, colocou-se como uma cidade global, melhorou o 

turismo internacional e atraiu mais dos recursos centrados em indústrias da Ásia e do Pacífico. 

O mesmo estudo menciona, ainda, críticas por parte das populações destas sedes, muito 

semelhantes às problemáticas verificadas para a construção do Rio2016 (DOMINGUES 

VILA, DARCY e ALÉN, 2014, p. 227). 
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En el caso de Barcelona una de las mayores críticas y reclamos por parte de sus 

habitantes ha sido la priorización de la dinamización económica y turística, 

motivando el incremento de los costos de vida y relegando a un papel secundario las 

políticas sociales (Proni, 2009). En el caso de Sídney la revitalización de 

determinadas zonas supuso la expulsión de famílias residentes y un mayor 

penalización sobre las famílias de renta más baja. 
5
 

 

 De forma geral, muitas críticas vêm sendo feitas às organizações da Copa do Mundo e 

das Olimpíadas contestando as benesses, os argumentos positivos das instituições 

internacionais organizadoras (tais quais a FIFA e o COI). Para além de Barcelona, um estudo 

(BRANSKI, NUNES, et al., 2013, p. 579) que compara as infraestruturas nas Copas do 

Mundo na Alemanha (2006), na África do Sul (2010) e no Brasil, conclui por exemplo que: 

 

Assim, o argumento da Fifa de que a Copa do Mundo pode melhorar a qualidade de 

vida das populações não se sustenta. Pelo contrário, as evidências indicam que 

muitas cidades-sede enfrentam dificuldades com os altos custos de construção e de 

manutenção dos estádios e com a implantação de projetos de transporte que não 

resolvem os principais problemas das cidades. É importante que os países-sede 

questionem as exigências da Fifa e se posicionem, defendendo seus próprios 

interesses. Essa questão é ainda mais crítica para os países em desenvolvimento, que 

enfrentam, por um lado, infraestruturas mais precárias que requerem um volume 

maior de investimento para a realização da Copa e, por outro, limitação de recursos 

e grandes demandas sociais que muitas vezes não são atendidas pelos investimentos 

realizados.  
 

 Sobre Barcelona e sua relação com a formação do Rio de Janeiro enquanto Rio2016, 

afirma Laíze G. B. Pinheiro (2016, pp. 67-68):  

 

Em 22 de novembro de 1993, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Associação 

Comercial do Rio de Janeiro e a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

assinaram um acordo para promover o Plano Estratégico da Cidade do Rio de 

Janeiro. Em fevereiro de 1994, 46 empresas constituem o Consórcio Mantenedor do 

Plano Estratégico da cidade (bancos, canais de comunicação, empresas, algumas 

personalidades do mundo dos negócios) que investiu o dinheiro para construir o 

Plano Estratégico, elaborado através da consultora catalã TUBSA – Tecnologias 

Urbanas Barcelona S.A., sob o lema “construa uma cidade competitiva para 

encontrar um lugar no espaço global”. O Plano Estratégico, elaborado previa a 

construção da infraestrutura necessária para a candidatura da cidade à sede das 

Olimpíadas de 2004, transparecendo a lógica de concorrência para a atração de 

capital internacional. Foi também a TUBSA que redigiu a proposta de candidatura à 

sede, nos moldes do modelo de Barcelona. 
 

 Neste mesmo sentido, Carlos Vainer (2000, p. 75, 81), ao discutir sobre o paradigma 

da cidade-mercadoria, que conecta com a noção de cidade do pensamento único, também vai 

                                                           
5
 “No caso de Barcelona, uma das maiores críticas e reclamações por parte de seus habitantes foi a priorização da 

dinamização econômica e turística, que motivaram o incremento dos custos de vida e relegaram a um papel 

secundário as políticas sociais (PRONI, 2009). No caso de Sydney, a revitalização de determinadas zonas 

pressupôs a expulsão de famílias residentes e uma penalização maior para famílias de baixa renda”. (Tradução 

livre nossa).  
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mencionar Barcelona como um centro-chave para pensarmos o surgimento do chamado 

planejamento estratégico, este que carrega tensões próprias desde modelo de cidade: 

 

Entre os modelos de planejamento urbano que concorrem para ocupar o trono 

deixado vazio pela derrocada do tradicional padrão tecnocrático-centralizado-

autoritário está o do chamado planejamento estratégico, O modelo vem sendo 

difundido no Brasil e na América Latina pela ação combinada de diferentes agências 

multilaterais (B1RD, Habitat) e de consultores internacionais, sobretudo catalães, 

cujo agressivo marketing aciona de maneira sistemática o sucesso de Barcelona. (…) 

A venda da imagem de cidade segura muitas vezes vai junto com a venda da cidade 

justa e democrática. No diagnóstico produzido pelo Plano Estratégico do Rio de 

Janeiro, com a assessoria de consultores catalães, a cidade é apresentada como 

"laboratório de experimentação e aperfeiçoamento democrático, baixa intolerância 

racial e exemplo de harmonia social (sic!)  
 

 Em 1993, assim, a prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, inspirada no modelo de 

Barcelona, e justamente por ocasião da ECO 92, firmou um acordo com a Associação 

Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e com a Federação das Indústrias (FIRJAN) e promoveu 

o Plano Estratégico Cidade do Rio de Janeiro, que se instalou em contraposição aos 

instrumentos de regulação da sociedade civil organizada e do Plano Diretor elaborado 

anteriormente (PIRES, 2010).  

 Se no início do século XX havia a intenção, assim, de transformar o Rio de Janeiro na 

“Paris dos Trópicos”, ou seja, de reconstruir a cidade no espelho das reformas urbanas pelas 

quais Paris passou na segunda metade do século XIX, é possível se dizer que, ao final dele e 

ao início do século XIX, se buscou transformá-lo na “Barcelona dos Trópicos”. É comum à 

história do país que haja inspiração – ou, de alguma forma, tentativas de transposição – em 

modelos estrangeiros de organização das cidades, e a discussão contemporânea sobre o 

planejamento estratégico, reforçada pelo “Modelo de Barcelona‟, é mais um exemplo desta 

tendência (PIRES, 2010): 

 
Pode-se afirmar que historicamente o urbanismo brasileiro inspirou-se em ideias e 

planos importados. (...) Mas, quando tratamos da história recente do planejamento 

urbano no Brasil, seguindo um roteiro historiográfico inspirado em Vera Resende, 

em Flávio Villaça (1999) e Ermínia Maricato (2000), é possível efetuar uma 

periodização da história do planejamento urbano no Brasil, subdividindo-a em três 

grandes fases: a primeira, de 1875 a 1930, caracterizada pelos planos de 

melhoramentos e embelezamento; a segunda, de 1930 a 1990, período representado 

por investimentos em obras de infra-estrutura, e também caracterizado pelo 

predomínio dos planos diretores e pelo discurso de planejamento; e a terceira, a 

partir de 1990 até os dias atuais, representada pelo surgimento dos planos ou 

planejamentos estratégicos em oposição aos diretores. (…) Em geral, a premissa 

básica é que as cidades têm um novo papel no mundo globalizado, devem ser atores 

empreendedores e se adaptar às regras do mercado e, portanto, as cidades que 

almejam entrar no seleto grupo de cidades globais devem importar o plano 

estratégico “à moda Barcelona”, como foi o caso da maioria das prefeituras latino-

americanas. Influenciadas por este “modelo empreendedorista” outras 
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municipalidades do Estado do Rio de Janeiro e fora dele, como Nova Iguaçu, Juiz de 

Fora, Recife, etc., adotaram a experiência do Plano Estratégico. Para Ermínia 

Maricato (2002), o Plano Estratégico contém em seus preceitos o “ideário neoliberal 

com o rótulo democrático”, seu papel é desregular, fragmentar e dar ao mercado um 

espaço absoluto, a cidade se instrumentaliza para competir com as demais na disputa 

por investimentos externos diretos. Segundo ainda a autora, o PE elege apenas as 

“centralidades globalizantes”, plenas de significados, e altamente visíveis, como 

objeto de intervenção. O Plano Estratégico, tal como é realizado, assume a 

fragmentação na abordagem da cidade, priorizando as áreas com maior potencial de 

rentabilidade imobiliária e carga simbólica, ou seja, a cidade torna-se uma 

“mercadoria” que deve vender-se e ser gerenciada como uma empresa privada 

competente. 
 

 Em 2013 a cidade do Rio de Janeiro vence a terceira edição do prêmio de World Smart 

City em Barcelona, superando as finalistas Buenos Aires (Argentina), Tawan (China), Berlim 

(Alemanha), Copenhague (Dinamarca) e Sabadell (Espanha). Em 2011, a cidade vitoriosa foi 

Yokohama (Japão) e em 2012, Amsterdã (Holanda). A Gestão de Alto Desempenho, que se 

baseou nos pilares do Plano Estratégico e do Acordo de Resultados, foi o projeto que garantiu 

a conquista do prêmio e que viabilizou a implementação do Centro de Operações do Rio, da 

Central 1746 e do Porto Maravilha. 
6
 (PORTAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 

2013) 

 A possibilidade de transformar-se em sede de grandes eventos internacionais entra, no 

contemporâneo, cada vez mais na mira das grandes cidades, inclusive de países latino-

americanos. Esta possibilidade se trata, também, de uma tentativa salvacionista de projeção de 

imagem e de inserção em mercados variados de investimentos. Estes eventos, segundo se 

anuncia, servem para mais bem inserir as cidades que os sediam nas rotas transnacionais de 

investimentos, para melhorar sua imagem a nível global e para melhorar a qualidade de vida 

da população, ou de alguma parte da população (ou seja, parecem bons aliados da lógica de 

funcionamento da governança empreendedora, do paradigma da cidade-mercadoria).  

 Segundo chama a atenção César R. S. Santos (2006, p. 120), outra característica 

comum à cidade enquanto negócio, ou enquanto mercadoria, é que espaços sejam esvaziados 

de seus amplos conteúdos históricos e sociais, sobretudo aqueles que simbolizam marcos 

conflituosos. Este esvaziamento se torna uma espécie de pressuposto para a liberação de 

espaços para novos investimentos, o que significa um novo tipo de acumulação primitiva do 

espaço. A preparação para um novo ciclo de valorização, portanto, acompanha o 

                                                           
6
 Sobre a ocasião da premiação, expõe o portal da Prefeitura do Rio de Janeiro: “Representando o prefeito 

Eduardo Paes, o vice-prefeito Adilson Pires e o secretário-chefe da Casa Civil Pedro Paulo Carvalho subiram ao 

palco, nesta quarta-feira (20/11), para receber o troféu de cidade mais inteligente do ano das mãos de Antoni 

Vives, vice-prefeito de Barcelona. - É uma grande honra receber este prêmio. A Gestão de Alto Desempenho, 

que nos garantiu esse prêmio, tem como projeto âncora o Centro de Operações Rio, o COR, que significa 

coração em catalão. Obrigado Espanha, obrigado a todos! - disse Pedro Paulo.” 
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aniquilamento do conteúdo histórico-social anterior, é uma limpeza estratégica. Alguns 

espaços, mormente deixados em estado de degradação, se tornam, portanto, espécies de 

“espaços-reserva”; ficam em stand by para posterior liberação para investimentos 

imobiliários.  

 Este apagamento é absolutamente visível no caso das últimas reformas realizadas na 

cidade do Rio de Janeiro. Uma das áreas da cidade que sofreu mais incisões revitalizadoras 

foi a região portuária, correspondente a 05 milhões de metros quadrados, declarada como 

Área de Especial Interesse Urbanístico (Aeiu) para a efetivação do projeto do “Porto 

Maravilha”, o qual, além de permitir grande valorização imobiliária, seria capaz de 

transformar a região em um centro de negócios.  

 Este projeto – fruto de uma Operação Urbana Consorciada (OUC), tipo excepcional de 

operação (que significa uma ultrapassagem ao Plano Diretor), criada pela Lei Municipal 101 

de 2009 – é coordenado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do 

Rio (CDURP), criada pela Lei Complementar 102/2011. Além disto, é realizado pelo 

consórcio “Porto Novo”, grupo formado pelas empresas OAS, Odebrecht e Carioca 

Engenharia, as quais participaram ativamente de diversas obras referentes aos grandes 

eventos, e recebe incentivos governamentais federais e estaduais. Trata-se da maior operação 

de parceria público-privada da história do país, prevista para durar até 2026 (30 anos ao todo), 

conforme descrito em seu portal oficial
7
.  

 Raquel Rolnik (2016), na conferência de abertura do curso “Cidades Rebeldes e 

Espaços de Esperança - Direito à cidade‟”, na qual estavam, também, David Harvey e Ermínia 

Maricato, cita justamente este projeto como exemplo de articulação entre complexos 

imobiliários-financeiros, e grandes setores da comunicação. Afirmou Rolnik nesta ocasião 

que “o porto mostra como as grandes empreiteiras, que historicamente já dominavam as 

políticas urbanas da cidade ao financiar campanhas, definem obras e as relações de 

reprodução do poder” e lembra, também, da participação da Fundação Roberto Marinho na 

construção e na gestão do grandioso Museu do Amanhã (o mesmo acontecendo no caso do 

Museu de Arte do Rio e do novo Museu da Imagem e do Som, ainda não inaugurado), uma 

das principais obras da área. 

 O projeto do Porto Maravilha, assim, engloba os bairros Saúde, Gamboa, Santo Cristo, 

partes dos bairros Centro, Caju, Cidade Nova e São Cristóvão e, também, as comunidades do 

Morro da Providência, da Pedra Lisa, do Morro da Conceição, do Morro do Livramento, do 

                                                           
7
 O portal em questão está disponível em: <http://portomaravilha.com.br/portomaravilha>. Acesso em: ago. 

2017. 
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Morro do Pinto e de São Diogo. Justamente nesta parcela da cidade, por nada que se prove 

como simples coincidência, também está localizada a região histórica da “Pequena África”
8
 

(BARBER E MACKAY, 2016). É nesta que estão, por exemplo, o Largo de São Francisco da 

Prainha, a Pedra do Sal (um dos mais tradicionais locais de samba da cidade), a Praça da 

Harmonia, o Cemitério dos Pretos Novos e, ainda, os Jardins e o Cais do Valongo, o qual 

demarca o maior porto de entrada de pessoas escravizadas nas Américas, sendo um dos 

poucos lugares onde foi possível encontrar vestígios desta horrenda prática, razão pela qual 

veio a ser tombado como Patrimônio Histórico da Humanidade em 2017.  

 Soterrado ao final do século XIX, o que fez com que o conhecimento de sua 

localização exata se perdesse, os vestígios do Cais do Valongo – entre estruturas, calçamentos 

e mesmo objetos pessoais e de culto das populações negras escravizadas – foram novamente 

encontrados durante obras de escavação na dita revitalização da zona em questão. A história, 

ou a outra história, coincidentemente neste momento, quis gritar.  

 Esta região é, portanto, historicamente, lar de segmentos da população “indesejável”, 

das classes, raças, origens e gêneros tidos como nocivos, daqueles submetidos a seculares 

processos de marginalização, inclusive dos que sobreviveram e resistiram às expulsões das 

regiões centrais da cidade quando nos momentos de outras grandes reformas urbanas e seus 

consequentes processos de gentrificação.  

 Hoje, esta é uma das localidades que tem enfrentado o desafio do aumento no custo de 

vida em função da especulação imobiliária da zona portuária e, também, as remoções levadas 

a cabo pela SMH, sigla que representa a Secretaria Municipal de Habitação ou, conforme os 

moradores convencionaram chamar, o “Saia do Morro Hoje”. A reinterpretação irônica – e 

nem por isso menos real – da sigla lembra o ocorrido na cidade em 1808, por ocasião da vinda 

do príncipe regente, quando pessoas precisavam abandonar suas casas rapidamente caso estas 

fossem marcadas com a respectiva sigla representativa do príncipe (P.R.), a qual passou a ser 

conhecida como “Ponha-se na Rua”. (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DAS FAVELAS, 2013) 

 Se, ou da mesma forma que, a governança administrativista moderna já lhes foi cruel, 

a governança empreendedora pós-moderna prossegue os assolando. Como cantou a Portela 

                                                           
8
 “A Pequena África é o lar histórico da comunidade afro-brasileira na Região Portuária do Rio de Janeiro. A 

região ficou conhecida como Pequena África depois que o comércio de escravos se tornou ilegal no Brasil em 

1831 (ainda que a abolição da escravatura só viesse a acontecer 50 anos depois). Entre 1850 e 1920, escravos 

libertos permaneceram trabalhando na região. Negros e africanos libertos da Bahia ou do interior viajaram para a 

Pequena África a procura de trabalho e de um senso de comunidade. A Pequena África frequentemente acolheu 

negros de todo o país, onde se ergueram casas, locais de convívio cotidiano e centros religiosos. Apesar dessa 

rica história, a herança africana do Rio e a longa história da escravidão são muitas vezes negligenciadas. Mesmo 

com a renovação da Região Portuária com o Porto Maravilha e da criação de um Circuito de Herança Africana, a 

história negra dos locais permanece amplamente desconhecida”. 

http://bit.ly/1TqohfM


43 

em seu samba enredo de 2014, trazendo o contraste da resistência do Valongo frente aos “bota 

abaixos” sofridos e a estética branca: “O canto do cais do Valongo / Que veio de Angola, 

Benin e do Congo / Tem semba, capoeira e oração / O Rio sai da roda de jongo e vai desaguar 

/ Na glória de São Sebastião / Oi, bota abaixo, sinhô / Oi, bota abaixo, sinhá / Lá vem o Rio 

de terno de linho /E chapéu panamá”. 

 Durante a realização das olimpíadas, funcionou na Praça Mauá – o coração da zona 

portuária – o Boulevard Olímpico, local onde foram concentradas as atividades culturais e 

turísticas referentes. Também neste coração foi posicionado o Museu do Amanhã, uma hiper-

moderna estrutura premiada que traduziu simbolicamente o lema e o discurso que 

apresentaram as olimpíadas cariocas: “Rio2016: a new world”. Esta expressão nos parece ser 

o que sacramenta o que se espera como identidade para este novo Rio, ao qual os Grandes 

Eventos serviram como conveniente combustível acelerador, como mais um grande impulso 

para encobrir aqueles que representam o Rio que se quer enterrar.  

 Outro exemplo é o caso da Aldeia Maracanã, uma ocupação realizada no prédio do 

antigo Museu do Índio, pensado por Darcy Ribeiro. Por ocasião das obras da Copa, houve a 

ameaça de demolição do prédio – bem como dos prédios da Escola Municipal Friedenreich, 

do Estádio de Atletismo Célio de Barros e do Parque Aquático Júlio Delamare – ocupado por 

indígenas de diversas etnias desde 2006. Com violenta reintegração de posse, os indígenas 

foram retirados do prédio e realocados pelo governo do estado em Jacarepaguá e, 

posteriormente, em moradias do projeto Minha Casa, Minha Vida, no bairro do Estácio, Zona 

Norte do Rio. Os protestos, porém, não cessaram, e, diante disto, o governo voltou atrás na 

decisão pela demolição do museu e de todos estes prédios históricos e se comprometeu com a 

organização de um Centro de Referência da Cultura dos Povos Indígenas, o que até hoje não 

se concretizou. (KON, 2016) 

 Tal e qual falado por Harvey em citação já exposta (2005), grandes monumentos, 

memoriais e museus, tanto quanto as Zonas Portuárias revitalizadas, entram para a lista de 

construções bastante comuns em cidades reorganizadas conforme as lógicas mercadológicas 

do contemporâneo. Tais cidades devem ser apresentadas como caminhos livres, limpos, 

(re)organizados para investimentos e especulações, inclusive quanto às memórias 

compreendidas enquanto inconvenientes, razão pela qual também a estética – ou certa 

estética, aquela aliada de um certo projeto de futuro, este construído no acordo com 

tendências globais hegemônicas – se torna cada vez mais fundamental.  

 Para o lugar aonde hoje se encontra o fatídico Museu do Amanhã, por exemplo, havia 

ainda um outro projeto, encabeçado pelo arquiteto Jean Nouvel, de uma franquia de um 
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museu Guggenheim. De altíssimo custo, tal projeto terminou, graças à discordância da 

população carioca, por não vingar (ANDREATA e VALLEJO, 2011). 

 Na cidade que é mercadoria e, de forma conexa, é espetáculo, o que há de 

historicamente trágico, o que há para ser rememorado e trabalhado em comunidade, é posto 

para baixo dos tapetes do esquecimento, é sobreposto por aquilo que pode haver de grandioso 

e global no presente, mesclado ao gosto do que pode haver de grandioso no futuro. Seguindo 

o slogan dos Jogos Olímpicos, a própria rodoviária da cidade, que também fica na zona do 

Porto Maravilha e que também foi reformada, passa a ser chamada Rodoviária Novo Rio. 

Mensagens sobre a chegada do novo – ou seja, discursos que indicam a superação de alguma 

coisa – se fazem explicitamente presentes nesta nova roupagem da cidade. 

 Ana Fani Carlos (2015, p. 43), ainda nesta discussão, afirmará que os processos e 

conteúdos que fundamentam a produção capitalista da cidade também fundamentam a 

segregação, já que o sentido da produção e da reprodução do espaço nesta conjuntura é, acima 

de tudo, o de garantir a produção e a circulação de valores. A cidade produzida enquanto 

negócio ou enquanto mercadoria é, portanto, produzida enquanto lugar de esquecimento e de 

segregação.   
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2. “RIO2016”, A NEW WORLD (?): ENTRE OS RIOS DE PEREIRA 

PASSOS, DE SAMPAIO E DE PAES 
 

 

 Em 2002 acontece a escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede para o primeiro 

dos seus Grandes Eventos contemporâneos: os Jogos Pan-Americanos de 2007. Este foi o 

start de uma leva de sete Grandes Eventos internacionais ocorridos em sequência, entre 2007 

e 2016, na cidade
9
. Em 2007 acontece a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 

2014, sendo a Copa das Confederações de 2013 o seu evento-teste. Neste meio tempo, 

acontecem, também, os 5° Jogos Mundiais Militares de 2011 e o evento religioso XXVIII 

Jornada Mundial da Juventude de 2014. 

 Por quatro vezes o Brasil entrou na disputa para receber os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos, apresentando três vezes a cidade do Rio de Janeiro (2004, 2012 e 2016) e uma 

vez a cidade de Brasília (2000) como possíveis sedes. Para o evento de 2004, apresentou-se a 

área da Ilha do Fundão como possível centro esportivo, enquanto que para o evento de 2012 

apresentou-se a própria região portuária. Para os jogos de 2016 foi vitorioso o projeto de uma 

imensa área em Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade, que se tornou o Parque Olímpico. Assim 

como no caso da Copa (que foi a mais cara da história até então), o projeto das olimpíadas foi 

efetivado quase que inteiramente com dinheiro público. Aduz o dossiê de 2014 da Articulação 

Nacional dos Comitês Populares da Copa e das Olimpíadas (2014) sobre os gastos em questão 

que:  

 

A Copa do Japão e da Coreia, em 2002, custou US$ 4,6 bilhões; a Copa da 

Alemanha, em 2006, € 3,7 bilhões; e a Copa da África do Sul, em 2010, saiu por 

US$ 3,5 bilhões. Estimativas de 2007 já apontavam que o Brasil faria a Copa mais 

cara da história, alcançando um orçamento de US$ 6 bilhões, na época, o 

equivalente a R$ 10,6 bilhões. Em janeiro de 2010, o Ministério do Esporte estimou 

um gasto total de R$ 20,1 bilhões para a Copa do Mundo de 2014. A última versão 

da matriz de responsabilidades da Copa, de setembro de 2013, previa um 

investimento total de mais de R$ 25 bilhões (...) pelo menos 85% dos recursos foram 

oriundos dos cofres públicos, em especial do governo Federal, incluindo aí os 

bancos públicos. (ARTICULAÇÃO NACIONAL DOS COMITÊS POPULARES 

DA COPA E DAS OLIMPÍADAS, 2014, p. 93). 
 

                                                           
9
 Pode ser incluída nesta lista, ainda, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, a ECO 92, também um marco para pensarmos sobre a questão do planejamento urbano no Rio 

de Janeiro. É possível falar que a ECO 92 é o grande marco das tentativas de implementação de um modelo de 

cidade-mercadoria ou cidade-negócio no Rio de Janeiro, por razões que são expostas ao longo deste trabalho. 

Mas por necessidade de realizar um recorte, optamos pelo foco nos eventos desta última década, sobretudo nos 

dois de maior projeção, quais sejam, a Copa e as Olimpíadas. 
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 Tanto na Copa do Mundo quando nos Jogos Olímpicos, foi intensamente afirmado um 

certo discurso ambientalista. Falou-se em “Copa Verde”, ou seja, em uma Copa a ser 

realizada com responsabilidades ambientais, compromissos sustentáveis, a deixar um legado 

ambientalmente correto, o mesmo valendo para as Olimpíadas. Incluiu-se Manaus/AM entre 

as cidades que sediaram os jogos, reforçando o estereótipo internacional de um Brasil 

amazônico, conectado à natureza e às questões ambientais.  

 Finalizado o terceiro mandato de César Maia como prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro (2005-2009), assume Eduardo Paes (2009-2017), este que exerceu seus dois mandatos 

exatamente durante o pico das realizações destes últimos Grandes Eventos. Paes havia sido 

subprefeito da Barra da Tijuca, região altamente elitizada da cidade, entre 1993 e 1996, 

quando foi responsável pelas chamadas “Caravanas da Legalidade”. Mantendo o mesmo tom 

das Caravanas, falou desde a época de suas campanhas para prefeito sobre a necessidade de se 

reordenar a cidade e, para este específico fim, instituiu a Secretaria de Ordem Pública 

(SEOP), comandada, à época, pelo secretário Rodrigo Bethlem
10

 (este, ligado ao PMDB, além 

de ocupar cargos em secretarias e no poder legislativo, já havia também ocupado os cargos de 

subprefeito da Lagoa e posteriormente do Méier, durante o primeiro mandato e César Maia. 

Também ocupou a subprefeitura da própria Barra da Tijuca e de Jacarepaguá durante o 

mandato de Luiz Paulo Conde). Esta nova Secretaria foi indicada para, dentre outras coisas, 

ser uma das responsáveis pelo “ajuste” ao trabalho dos camelôs e pelo combate a pequenas 

ilegalidades. 

 Na tabela abaixo organizamos visualmente algumas informações a respeito das 

autoridades referentes aos Grandes Eventos aqui mencionados, bem como algumas 

informações gerais sobre as datas destes: 

 

 

QUADRO 1: GRANDES EVENTOS, DATAS E AUTORIDADES RESPECTIVAS 

                                                           
10

  O “xerife”, como passou a ser reconhecido em função da operação Choque de Ordem, que hoje é 

investigado por atividades ilícitas enquanto na prefeitura do Rio, chegou a ser entrevistado em 2010 para o New 

York Times, por ocasião das operações nas praias. Em tal entrevista, menciona expressamente a Copa e as 

Olimpíadas como um dos motivadores da Operação: “Algumas mídias brasileiras zombaram das novas regras. 

Um dos jornais, o Globo, chamou o novo regime das praias de apartheid. „Mas em muitos casos a cidade está 

simplesmente reforçando leis que já existem‟, disse Rodrigo Bethlem, secretário de ordem pública do Rio, 

apelidado de „Xerife‟ pelos seus colegas da prefeitura. „Você não pode pensar em hospedar uma Copa do Mundo 

em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016 e não ter uma cidade que siga as próprias leis‟, disse Sr. Belém”. Ainda na 

mesma entrevista, Eduardo Paes mostra piedade para com os vendedores de mate das praias, lembrando sua 

infância tipicamente carioca: “„Eu fui radicalmente contra a proibição do mate, porque é uma tradição fantástica 

do Rio‟”, disse Sr. Paes. O vendedor de mate foi parte de minha infância”. Disponível em: 

<http://www.nytimes.com/2010/02/10/world/americas/10rio.html>. Acesso em: set. 2017. Traduções nossas.  
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 CANDIDATURA / 

ESCOLHA / 

OCORRÊNCIA 

PREFEITO GOVERNADOR  PRESIDENTE(A) 

DA REPÚBLICA 
ENTIDADES 

RESPONSÁVEIS 

JOGOS PAN-

AMERICANOS E 

PARAPAN-

AMERICANOS 

2001/2002/2007 César Maia Anthony Garotinho – 
Benedita da Silva - 

Rosinha Garotinho – 

Sérgio Cabral Filho. 

Fernando Henrique 
Cardoso – Luiz 

Inácio Lula da Silva 

CO-RIO (Comitê 
Organizador dos 

Jogos Pan-

Americanos do Rio 
de Janeiro): Carlos 

Arthur Nuzman. 

 
ODEPA 

(Organização 

Desportiva Pan-
Americana): Mário 

Vázquez Raña. 

V JOGOS 

MUNDIAIS 

MILITARES  

X/2007/2011 César Maia - 
Eduardo Paes 

Sérgio Cabral Filho Luiz Inácio Lula da 
Silva – Dilma 

Rousseff 

CISM (Conseil 
international du 

sport militaire - 

Conselho 
Internacional do 

Desporto Militar): 

General Gianni Gola 
- Coronel Hamad 

Kalkaba Malboun. 

 
Comissão Desportiva 

Militar do Brasil 

(CDMB): Vice-
Almirante Bernardo 

Gambôa (Ministério 

da Defesa).  

COPA DAS 

CONFEDERAÇÕE

S  
 

(OBS: EVENTO 

TESTE PARA A 

COPA DO 

MUNDO) 

2006/2007/2013 César Maia – 

Eduardo Paes 
Sérgio Cabral Filho – 

Luiz Fernando Pezão 
Luiz Inácio Lula da 

Silva – Dilma 

Rousseff 

FIFA: Joseph Blatter. 

 

CBF: Ricardo 
Teixeira e José Maria 

Marin. 

 
COL (Comitê 

Organizador Local): 

Ricardo Teixeira e 
José Maria Marin. 

XXVIII JORNADA 

MUNDIAL DA 

JUVENTUDE 

X/2011/2014 Eduardo Paes Sérgio Cabral Luiz Inácio Lula da 

Silva – Dilma 
Rousseff 

Arquidiocese do Rio 

de Janeiro, Setor 
Juventude da CNBB 

e Pontifício Conselho 

para os Leigos.  

COPA DO MUNDO 2006/2007/2014 César Maia – 

Eduardo Paes 
Sérgio Cabral Filho – 

Luiz Fernando Pezão 
Luiz Inácio Lula da 

Silva – Dilma 

Rousseff 

FIFA: Joseph Blatter. 

 

CBF: Ricardo 
Teixeira e José Maria 

Marin. 

 
COL (Comitê 

Organizador Local): 

Ricardo Teixeira e 

José Maria Marin. 

JOGOS 

OLÍMPICOS  
E PARALÍMPICOS 

2007/2009/2016 César Maia - 
Eduardo Paes 

Sérgio Cabral Filho – 
Luiz Fernando Pezão 

Luiz Inácio Lula da 
Silva – Dilma 

Rousseff – Michel 

Temer 

Comitê Olímpico 
Brasileiro: Arthur 

Nuzman (desde 

1995). 
 

Comitê Olímpico 

Internacional: 
Jacques Rogge - 

Thomas Bach 

 
Rio 2016: Arthur 

Nuzman. 

Quadro 1: Grandes Eventos, Datas e Autoridades 

Fonte: Elaboração Própria 
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 Neste período entre escolha e ocorrência dos eventos, a cidade tornou-se um grande 

canteiro de obras e de promessas. Este mais novo processo de modernização, ou pós-

modernização, da cidade do Rio de Janeiro, suas lógicas de construção, consequências e 

ricochetes, passou a preocupar camadas mais vulnerabilizadas de sua população, bem como 

alguns movimentos sociais, instituições protetoras de direitos e pesquisadores a elas conexos. 

É neste cenário – e como contraponto aos discursos oficializados de autoridades que 

justificam a utilização de todos os meios possíveis para que seja alcançada a finalidade da 

ocorrência dos Grandes Eventos – que é composta, em 2010, a Articulação Nacional dos 

Comitês Populares da Copa e das Olimpíadas (ANCOP, 2014). Em cada cidade que sediou os 

jogos houve uma articulação de um Comitê Popular local, incluído o Comitê Popular da Copa 

e Olimpíadas do Rio de Janeiro. 
11

 

 A ANCOP, assim, se coloca enquanto força de importante contrapeso no embate pela 

construção da cidade; apresenta a necessidade de que projetos de cidade atentem efetivamente 

para a garantia de direitos fundamentais e denuncia as mazelas do projeto imposto pelas 

autoridades públicas e privadas e iluminado pelos Megaeventos. Juntamente a ela, estiveram 

diversas organizações nacionais e internacionais, tais quais, por exemplo, a Conectas, Anistia 

Internacional, Artigo 19, Rio On Watch e Justiça Global, que também produziram seus 

materiais denunciativos sobre as questões aqui discutidas, alguns dos quais aqui também 

referenciamos. Conforme exposto na Carta de Articulação, as reivindicações centrais da 

ANCOP são 9 (nove)
12

: 

 

1. Participação / Consultas Públicas: As ações e obras propostas no âmbito dos 

megaeventos devem ser objeto de amplas consultas e audiências públicas, e os 

posicionamentos e recomendações definidos nesses espaços devem orientar as 

ações, garantindo a efetiva participação popular. 
2. Transparência e acesso à informação: Os planos, projetos, cronogramas, 

convênios, contratos e ações promovidas no âmbito da Copa e Olimpíada devem ser 

de domínio público. 

                                                           
11

 Conforme o dossiê de 2015, o Comitê no Rio de Janeiro se define da seguinte forma (2015, p. 10): “O Comitê 

Popular da Copa e das Olimpíadas do Rio de Janeiro é uma articulação que reúne organizações populares, 

sindicais, organizações não governamentais, pesquisadores, estudantes, atingidos pelas intervenções da Copa e 

das Olimpíadas e pessoas diversas comprometidas com a luta pela justiça social e pelo direito à cidade. A missão 

do Comitê é mobilizar uma ampla rede de organizações sociais, movimentos populares, sindicatos, órgãos de 

defesa de direitos e controle do orçamento público, universidade, com protagonismo das comunidades direta e 

indiretamente afetadas, para monitorar as intervenções públicas e privadas relacionadas aos megaeventos 

esportivos no Rio de Janeiro. O Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro atua desde 2010, 

promovendo reuniões e debates públicos, produzindo documentos e dossiês de denúncias sobre as violações de 

direitos humanos, organizando atos públicos e disseminando informações, tendo como perspectiva a construção 

de uma visão crítica sobre os megaeventos esportivos.”. 

 
12

 A Carta de Articulação está disponível em: https://portalpopulardacopa.org.br/carta-da-articulacao-nacional-

dos-comites-populares-da-copa/ . Acesso em: fev. 2018. 
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3. Orçamento: Os orçamentos devem ser publicizados e sua execução acompanhada 

pela sociedade civil. Nenhuma política social, urbana e ambiental pode sofrer cortes 

em função da necessidade de direcionar recursos para as obras relacionados aos 

Jogos. 
4. Direitos trabalhistas: A construção das infraestruturas e equipamentos, bem como 

todos os serviços relacionados aos jogos devem respeitar os direitos trabalhistas, 

possibilitar a inclusão na formalidade do maior número possível de trabalhadores e 

não perseguir ou criminalizar ambulantes e trabalhadores/as informais, camelôs e 

artesãos. 
5. Despejo ZERO na realização da Copa e Olimpíada: Para a realização das obras e 

dos eventos não devem ocorrer remoções e despejos forçados. Os megaeventos 

devem realizar obras que prioritariamente proporcionem melhoria na qualidade de 

vida das pessoas, principalmente, daquelas que se encontram em situação de 

desigualdade social, garantindo o direito à moradia e o direito à cidade a todos e 

todas, respeitando a legislação nacional e as recomendações e tratados 

internacionais. 
6. Não a outras violações de Direitos Humanos: As ações de segurança e intervenção 

urbanística devem respeitar os direitos humanos, com a intenção de melhorar a 

realidade urbana e as condições de vida de populações vulneráveis como 

moradores/as de assentamentos informais e cortiços, mulheres, crianças e 

adolescentes, trabalhadores/as informais, comunidades indígenas e 

afrodescendentes, população em situação de rua, artistas populares, dentre outros. 
7. Legado social e Ampliação de direitos: O saldo final dos investimentos e políticas 

de incentivos praticados para viabilizar os megaeventos deve ser de um legado 

socio-urbano e socioambiantal positivo para toda a sociedade de modo que sejam 

ampliados os direitos humanos, civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e 

ambientais Para tanto, deve ser construído um Plano de Compromisso em diálogo 

com as organizações não governamentais, movimentos sociais e comunidades 

afetadas. 
8. Repúdio à “cidade de exceção”: A realização das obras deve observar e aplicar os 

princípios que constam no Estatuto da Cidade, na Constituição Federal e nos 

tratados e acordos internacionais, permitindo, assim, a construção de cidades justas, 

democráticas, sustentáveis e inclusivas e a garantia de direitos historicamente 

conquistados, além de evitar o endividamento externo e o subsídio às grandes 

empresas. 
9. Em Defesa de uma política esportiva e cultural: Cultura e esporte são elementos 

essenciais na formação das pessoas. Toda cidade deve ter um amplo projeto de 

incentivo à cultura popular e ao esporte comunitário. Buscar a integração da saúde, 

educação e lazer. Defendemos projetos populares e de longo prazo, com 

investimentos na base em todas as áreas do esporte e da cultura.  

 

 O dia 15 de maio de 2014 – o “15M” - foi uma das datas escolhidas pela ANCOP para 

a realização do Dia Internacional de Lutas contra a Copa, cujo mote foi “Copa sem povo: tô 

na rua de novo”. Milhares de pessoas tomaram, assim, as cidades que sediariam jogos, além 

de outras (tais como Vitória-ES), em repúdio à forma como o evento foi construído. A 

ANCOP promoveu, ainda, o Encontro dos Atingidos – Quem Perde com os Megaeventos e 

Megaempreendimentos. As imagens de divulgação do evento, que expõem casos reais de 

pessoas atingidas nas diversas cidades-sede, seguem abaixo: 
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Figura 2: Chamada para o I Encontro dos Atingidos – Ivana Chastinet 

Fonte: COMITÊ POPULAR DA COPA SP (2014) 

 

 

Figura 3: Chamada para o I Encontro dos Atingidos – Maria Elza de Fátima Martins 

Fonte: COMITÊ POPULAR DA COPA SP (2014) 
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Figura 4: Chamada para o I Encontro dos Atingidos – Ivanildo Teixeira 

Fonte: COMITÊ POPULAR DA COPA SP (2014) 

 

 

Figura 5: Chamada para o I Encontro dos Atingidos – Jorge Santos  

Fonte: COMITÊ POPULAR DA COPA SP (2014) 
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Figura 6: Chamada para o I Encontro dos Atingidos – José Araújo  

Fonte: COMITÊ POPULAR DA COPA SP (2014) 

 

 

Figura 7: Chamada para o I Encontro dos Atingidos – Romildo Santos e Neuza 

Fonte: COMITÊ POPULAR DA COPA SP (2014) 
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 Ao final de 2011, a ANCOP lança a primeira versão do seu extenso dossiê 

Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Brasil, lançando uma segunda versão em 

2014, logo após a realização da Copa. O Comitê local, por sua vez, lança quatro dossiês 

específicos – 2011, 2013, 2014 e 2015 – sobre as violações de direitos na (re)construção da 

cidade como sede de eventos. Nestes documentos, tais entidades apresentam dados e reflexões 

sobre problemáticas orçamentárias, de moradia, de mobilidade urbana, de trabalho, de 

esportes, de meio ambiente, de segurança pública, de gênero e de crianças e adolescentes no 

contexto em questão, bem como ações de resistência e insurgência por parte dos afetados e 

ideias para a construção de uma cidade mais inclusiva e democrática.  

 Tomamos estes documentos como fonte guia, principalmente o último dossiê 

publicado pela ANCOP (2014) e o último dossiê publicado pelo Comitê do Rio de Janeiro 

(2015), para, neste trabalho, apresentarmos o Rio2016 para além dos discursos oficializados 

em conjunto com as vozes não-hegemônicas que disputaram e disputam a cidade. Diante 

disto, afirmamos, demarcamos: existe uma multiplicidade de vozes que buscam dizer o que é 

o que pode ser o Rio de Janeiro; há uma polifonia que busca construir a cidade 

(CANEVACCI, 1993), para além da crueldade das escolhas políticas hegemônicas que nela 

pairam.  

 Elegemos como foco as questões da moradia e do trabalho (além da questão da 

segurança, foco maior deste trabalho, que será destrinchada em momento próprio), por 

entendê-las como as que mais evidenciam a dinâmica das rupturas e continuidades quando 

pensadas historicamente. 

 

2. 1. AS MORADIAS, OS MORADORES 

 

 No início de 2016, em uma coletiva de imprensa, ao ser questionado sobre o futuro da 

Vila Autódromo – uma das comunidades que enfrentou processos de remoção na Zona Oeste 

do Rio de Janeiro – Eduardo Paes afirma que há dramatização e exagero nas informações 

contidas nos dossiês organizados pelo Comitê local, e que, inclusive, estes dossiês seriam 

fraudulentos. Em vídeo oficial, o Comitê responde a fala de Paes e afirma: o dossiê do Comitê 

não esconde nada (COMITÊ POPULAR RIO, 2016). Trata-se de intenso trabalho de pesquisa 

produzido em conjunto por pesquisadores universitários, atingidos pelos Megaeventos, 

entidades de direitos humanos e movimento sociais. 

 Assim sendo, sobre a questão da moradia, o Comitê do Rio de Janeiro verificou em 

seu último dossiê, que há “uma política de relocalização dos pobres na cidade, a serviço de 
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interesses imobiliários e oportunidades de negócios, acompanhado de ações violentas e 

ilegais” (2015, p. 19). Remoções totais ou parciais de populações marginalizadas, por mais 

uma vez na história da cidade do Rio de Janeiro, se intensificam absurdamente como forma de 

dar espaço e valor a novos empreendimentos financeiros e imobiliários, o que conveniente à 

realização do modelo de cidade discutido em tópico anterior.  

 O dossiê nacional de 2014 reforça a crueldade a partir da qual os procedimentos de 

remoção são efetivados, demonstrando que a questão vai além da já grave remoção física e 

envolve, também, pressões psicológicas: 

 

Relatos de ameaça e tortura psicológica são frequentes em áreas que agentes da 

Prefeitura do Rio agem em processos de remoção. Como em outras capitais do 

Brasil, as negociações são sempre individuais, maneira encontrada para minar a 

comunidade e evitar que haja resistência organizada e coletiva. Outra prática é 

derrubar as casas já negociadas deixando os escombros para trás, abalando 

estruturalmente as restantes e emocionalmente os que não aceitaram as condições de 

negociação. As indenizações são muito baixas, (...) os reassentamentos são em locais 

distantes, em apartamentos de tamanho insuficiente, (...). Em geral, as pessoas são 

levadas para uma condição de moradia pior do que estavam, o que vai contra os 

tratados internacionais pelo direito à moradia adequada dos quais o Brasil é 

signatário. Uma outra prática da Prefeitura do Rio é atuar em datas festivas. As 

famílias do Largo do Tanque foram removidas no Carnaval de 2013, a remoção do 

Metrô-Mangueira aconteceu em período de férias escolares e as casas da Vila 

Recreio II foram destruídas no Natal de 2010. Em reunião com os moradores do 

Recreio, a Prefeitura chegou a prometer que deixaria as famílias passarem as festas 

de fim de ano em suas casas, mas não cumpriu o prometido. (COMITÊ POPULAR 

DA COPA E OLIMPÍADAS NO RIO DE JANEIRO, 2014, p. 34)  
 

 O dossiê local (2015, p. 21) agrupa as comunidades removidas nos últimos anos em 

cinco categorias centrais, usando como critério a justificativa utilizada pelo poder público 

para a sua efetivação. Quatro destas categorias tem algum tipo de relação mais explícita com 

os Grandes Eventos e a outra delas (razões ambientais) é, também, bastante contestável, eis 

que algumas ocorreram sem a apresentação de laudo ambiental definitivo ou ignorando 

projetos alternativos menos prejudiciais às populações atingidas. As cinco categorias são: 1. 

Obras viárias associadas aos corredores dos BRTs (Bus Rapid Transit); 2. Obras de ampliação 

do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão); 3. Obras de instalação ou reforma de 

equipamentos esportivos; 4. Obras voltadas à renovação urbana da Área Portuária; 5. Áreas 

ditas de risco e de interesse ambiental. Conforme dados apresentados pela Prefeitura e 

incluídos no dossiê, entre 2009 e 2015 foram realizadas as remoções de 22.059 famílias (cerca 

de 77.206 pessoas). 
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QUADRO 2:  

REMOÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE COMUNIDADES CONFORME DOSSIÊ DO 

COMITÊ POPULAR DA COPA E DAS OLIMPÍADAS DO RIO DE JANEIRO 

1. OBRAS ASSOCIADAS AOS BRTs   

1.1. TRANSCARIOCA (BARRA DA TIJUCA – AEROPORTO 

INTERNACIONAL TOM JOBIM) 
Comunidade do Campinho (Largo do Campinho),  
Rua Guáxima (Madureira),  
Rua Domingos Lopes (Madureira),  
Penha Circular,  
Largo do Tanque,  
Arroio Pavuna (Jacarepaguá),  
Vila das Torres (Madureira),  
Colônia Juliano Moreira (Jacarepaguá), 

1.2. TRANSOESTE (BARRA DA TIJUCA - SANTA CRUZ E 

CAMPO GRANDE); 
 

 

 

 

 

Comunidade Restinga (Recreio), 
Comunidade Vila Harmonia (Recreio), 
Comunidade Vila Recreio II,  
Notredame (Recreio),  
Vila da Amoedo (Recreio),  
Asa Branca (Jacarepaguá),  
Vila Taboinha (Vargem Grande).  

1. 3. TRANSOLÍMPICA 
 

Vila Azaleia (Curicica),  
Vila União de Curicica (Curicica),   

2. AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TOM 

JOBIM (GALEÃO) 
Tubiacanga (Ilha do Governador); 

3. OBRAS DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS Vila Autódromo (Jacarepaguá)13,  
Comunidade do Metrô Mangueira; 
Favela Belém-Belém (Pilares) 
Ocupação Aldeia Maracanã; 
Favela do Sambódromo; 

4. OBRAS DE RENOVAÇÃO DA ÁREA PORTUÁRIA Morro da Providência; 
Ocupação Machado de Assis (Gamboa); 
Ocupações na Rua do Livramento; 
Ocupação Flor do Asfalto (Rua Rodrigues Alves); 
Ocupação Quilombo das Guerreiras (Av. Francisco Bicalho); 
Ocupação Zumbi dos Palmares (Av. Venezuela); 
Ocupação Carlos Marighella (R. Riachuelo, 48); 
Ocupação Casarão Azul (R. Rodrigues Alves, 143); 
Ocupação Mariana Criola (Rua da Gamboa, 120); 

5. ÁREAS DE RISCO E DE INTERESSE AMBIENTAL Comunidade da Estradinha / Tabajaras; 
Virgolândia (Jacarepaguá); 
Comunidade do Pavão-Pavãozinho; 
Santa Marta; 
Horto; 
Vidigal; 
Indiana (Tijuca); 
Muzema (Barra da Tijuca); 
Manguinhos; 

Quadro 2: Remoção Total ou Parcial de Comunidades  

Fonte: Elaboração própria a partir do Dossiê do Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas do Rio de Janeiro 

(2015) 

 

 Neste movimento entre obras e remoções, algumas empreiteiras se destacaram, 

sobretudo a gigante Odebrecht, que aparece como a maior concentradora de contratos 

referentes aos Grandes Eventos no Rio de Janeiro. Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Correa, 

Carioca Engenharia, Carvalho Hosken, Queiroz Galvão, Inverpar e CCR seguem na lista 

como empresas que também arrebataram bons espaços nas obras em questão. Todas estas 
                                                           
13

 Sobre o caso da Vila Autódromo, ver a dissertação de mestrado de Marcela Münch de Oliveira e Silva, 

apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense 

(PPGDC-UFF): Vila Autódromo, um território em disputa: a luta por direitos desde sujeitos fronteiriços e 

práticas insurgentes. Orientador: Prof. Dr. Enzo Bello. Niterói, 2016. 



56 

estão entre as principais doadoras das campanhas eleitorais dos governos que levaram a frente 

os projetos de cidade aqui discutidos. 

 A Odebrecht está, por exemplo, junto com a Andrade Gutierrez, no Consórcio 

Maracanã Rio 2014, que foi o responsável por reajustar o estádio como anfitrião da Copa em 

2014. Também está no Consórcio Maracanã (como empresa majoritária, ao lado da AEG), o 

vencedor da Parceria Público Privada (PPP) criada em 2013 para a gestão do estádio por 35 

anos. A empreiteira participa, também, ao lado da novamente da Andrade Gutierrez e da 

Carvalho Hosken, do Consórcio Rio Mais, ao qual foi entregue, também mediante PPP, a 

responsabilidade principal pelas obras e pela gestão do Parque Olímpico por 15 anos. A 

Carvalho Hosken, tal como destaca o dossiê local (COMITÊ POPULAR DA COPA E 

OLIMPÍADAS NO RIO DE JANEIRO, 2015, p. 75), é uma das empresas que possui terrenos 

na região próxima ao Parque Olímpico. 

 Completa ausência ou precariedade de informação para as comunidades, falta de 

oportunidade de envolvimento na discussão dos projetos e falta de acesso a eles, indenizações 

insuficientes para a aquisição de outro imóvel equivalente e/ou nas proximidades do imóvel 

demolido, coações e pressões de diversas ordens são, segundo os dossiês nacionais e locais, 

os termos a partir dos quais os órgãos públicos tem levado a frente os procedimentos das 

remoções, seja no Rio de Janeiro, seja nas demais cidades que passaram por processos 

semelhantes.  

 Desrespeito ao direito de moradia, remoções de populações pobres e seu isolamento – 

sintomas apontados por estes movimentos sociais – parecem ser constantes nos processos de 

modernização pelos quais esta cidade já passou. Estes processos, na verdade, são desenhados 

ainda em meados do século XIX, época em que a cidade convivia com a escravidão e a 

legitimava mesmo após promulgada a lei de proibição de importação de escravos de 1831. 

 Ainda neste momento, o “medo branco”, o haitianismo, a suspeição generalizada com 

relação às populações escravizadas ou recém-libertas e o seu consequente isolamento (bem 

como a sua criminalização), conforme nos lembra Sidney Chalhoub (2011, pp. 239, 240 e 

248), já eram elementos centrais da organização da cidade. Euzébio de Queiroz, chefe de 

polícia do Rio de Janeiro durante as décadas mais tensas do período da escravidão no século 

XIX, tinha como preocupação central para a organização do policiamento urbano 

comportamentos e práticas associados ao povo negro. Como lembra Chalhoub (2011), havia a 

preocupação de que o Rio de Janeiro também fosse palco da organização destes em motins, 

em movimentos que tomassem grandes dimensões, tais como ocorreu, por exemplo, na Bahia, 

de forma que era necessário controlar e afastar dos centros das cidades estes indivíduos. 
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 Foi neste contexto escravista que o engenheiro Francisco Pereira Passos (1836-1913), 

o “Haussmann tropical”, posteriormente nomeado prefeito da cidade do Rio de Janeiro pelo 

presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves (1848-1919), iniciou sua atuação como 

homem público: atuava como importante membro da Comissão de Melhoramentos da cidade, 

instituída em 1875, tendo completado seus estudos de engenharia em Paris, no contexto das 

reformas urbanas de Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), o Barão de Haussmann, o 

“artista demolidor”. 

 Na Era de Pereira Passos à frente da prefeitura, entre 1903 e 1906, foi posto em prática 

um intenso conjunto de reformas urbanísticas (tocadas principalmente por engenheiros, tal 

como Paulo de Frontin e Francisco Bicalho, técnicos que predominavam a frente da gestão da 

cidade à época) e sanitárias (estas tocadas, em particular, por Oswaldo Cruz) conhecidas 

como “bota-abaixo”. A cidade do Rio de Janeiro era, à época, compreendida por autoridades e 

elites como um antro de doenças tropicais que, conforme se pensava, se proliferavam em 

virtude da acumulação de pessoas em espaços reduzidos, tais como cortiços e ruelas.  

 Entendia-se que as populações pobres, principalmente habitantes da região central, 

seriam as maiores disseminadoras de enfermidades e as maiores responsáveis pela 

criminalidade urbana e, assim sendo, seria necessário afastá-las destas regiões; cortiços foram 

“botados abaixo”, ruelas foram alargadas e avenidas foram construídas, com o objetivo de 

regenerar a região e torná-la própria para o melhor desenvolvimento das atividades da 

burguesia local. Seja higienista ou seja bélico o paradigma de organização da cidade, o fato é 

que estas práticas, ou os efeitos por elas produzidos, possuem graves semelhanças. 

 Em 1904, por decisão da própria presidência da república (ocupada, à época, pelo 

paulista Rodrigues Alves), é posta em prática uma polêmica campanha de vacinação 

obrigatória contra a varíola e outras moléstias, eis que o saneamento e a extinção das 

endemias da capital federal foram colocados como algumas das prioridades daquele governo 

(SEVCENKO, 2010). Para a construção da capital esperada, portanto, havia um conluio entre 

os governos locais e a presidência para se agir contra os corpos, contra as casas, contra o 

trabalho, contra as manifestações culturais das populações marginalizadas.  

 Sevcenko (2010, p. 59) neste sentido, reproduz uma fala do próprio Rodrigues Alves: 

“o meu programa de governo vai ser muito simples. Vou limitar-me quase exclusivamente a 

duas coisas: o saneamento e o melhoramento do porto do Rio de Janeiro”. Se a fama 

internacional da cidade era a de “túmulo dos estrangeiros” (SEVCENKO, 2010, p. 63), havia 

o desejo institucional de transformá-la numa espécie de Paris, numa cidade moderna, 

alargada, superadora do desenho colonial. Sendo a capital da república, era de se esperar, tal 
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como declara Rodrigues Alves (SEVCENKO, 2010, p. 65), que “os defeitos da capital afetam 

e perturbam todo o desenvolvimento nacional. A sua restauração no conceito do mundo será o 

início de uma vida nova (…)”. É de se pensar, portanto, em primeiro lugar, que a região 

portuária da cidade se arrasta pelos séculos enquanto uma região sensível e visada, e que a 

vontade de remodelá-la, ou ações efetivamente postas em prática para remodelá-la, foram 

constantes. Em segundo lugar, é de ser observar que o Rio de Janeiro bem servia – e serve – 

enquanto uma vitrine, um teaser, um laboratório, para decisões políticas de nível nacional. 

 A população, compreendendo a violência do processo de obrigatoriedade da 

vacinação, dentre outras questões, porém, resistiu firmemente e montou suas barricadas, isso 

auxiliada justamente pela topografia e pela organização espacial que tanto se desejava mudar 

com os bota-abaixos e desmontes. Progressivamente, as autoridades foram aumentando o 

emprego de forças repressivas até tornar a situação efetivamente insustentável (SEVCENKO, 

2010, pp. 31, 33): 

 

As autoridades perderam completamente o controle da região central e dos bairros 

periféricos, como a Saúde e a Gamboa, densamente habitados por grupos populares. 

As tropas eram sumariamente expulsas dessas áreas, por mais que as assaltassem 

armadas até os dentes e em perfeita ordem-unida. Os becos, as demolições, as casas 

abandonadas, a topografia acidentada da cidade, tudo propiciava aos insurretos a 

oportunidade de mil armadilhas, refúgios e tocaias. O governo, submerso no caos da 

desordem, lançou mão de todos os recursos imediatamente disponíveis para a 

repressão. Como a força policial não dava conta da situação, passou a solicitar todo 

os reforços possíveis das tropas do exército e da marinha. Não foi suficiente. 

Precisou chamar unidades do exército acantonadas em regiões limítrofes: 

fluminenses, mineiras e paulistas. Ainda assim não bastou. Teve de armar toda a 

corporação dos bombeiros e investi-la na refrega. Mas a resistência era tanta que 

precisou apelar para recursos ainda mais extremados: determinou o bombardeiro de 

bairros e regiões costeiras por suas embarcações de guerra. Finalmente, convocou a 

guarda nacional. Só pelo concerto inusitado dessa espantosa massa de forças 

repressivas, pôde o governo, aos poucos e com extrema dificuldade, sufocar a 

insurreição. 
 

 Walter Benjamin (2009), ao discorrer sobre o parisiense Haussmann, afirma que as 

reformas realizadas por ele buscavam, para além das implicações estéticas, tornar a cidade – 

que, ao final do século XIX, também vivenciava uma época de intensos levantes populares – 

segura em caso de guerra civil e impossibilitar a organização de barricadas, semelhantes a o 

que foi possível na experiência das Comunas e, também, a o que foi feito nos levantes 

populares do Rio de Janeiro desta época. Afirma, ainda, que as reformas aumentaram a 

especulação e favoreceram o mercado financeiro, servindo para empurrar o proletariado, 

incapaz de arcar com os cursos de moradia e de vida em geral, para os arrebaldes da cidade: 
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Haussmann trata de encontrar apoio para a sua ditadura e colocar Paris sob um 

regime de exceção. Em 1864, num discurso na Câmara, expressa o seu ódio contra a 

desarraigada população da grande metrópole. Esta aumenta constantemente através 

dos seus empreendimentos. A elevação dos aluguéis empurra o proletariado para os 

arrabaldes. Através disso, os bairros perdem a sua fisionomia própria. Surge o 

cinturão vermelho. Haussmann deu a si mesmo o nome de "artiste démolisseur" 

[artista demolidor]. Sentia-se como que chamado para a sua obra, o que enfatiza em 

suas memórias. Assim, ele faz com que Paris se torne uma cidade estranha para os 

próprios parisienses. Não se sentem mais em casa nela. Começa-se a tomar 

consciência do caráter desumano da grande metrópole. (…) A verdadeira finalidade 

dos trabalhos de Haussmann era proteger a cidade contra a guerra civil. Queria 

tornar impossível para sempre a construção de barricadas em Paris. (…) Haussmann 

pretende impedi-las de duas maneiras. A largura das ruas deve impossibilitar que 

sejam erguidas barricadas, e novas ruas devem estabelecer o caminho mais curto 

entre os quartéis e os bairros operários. Os contemporâneos batizam o 

empreendimento de “embelezamento estratégico. (BENJAMIN, 2009, pp. 47-48) 

 

 Em 1908, pouco tempo depois de Pereira Passos deixar oficialmente a prefeitura, 

ocorreu na cidade a Exposição Nacional Comemorativa do 1° Centenário da Abertura dos 

Portos do Brasil. Impulsionada principalmente pelo governo federal, esta Exposição teve por 

objetivo a realização de uma espécie de inventário da economia do país e a apresentação da 

capital da república pós-reformas modernizadoras para as autoridades nacionais e estrangeiras 

(sobretudo portuguesas) presentes
14

. (EXPOSIÇÕES VIRTUAIS DO ARQUIVO 

NACIONAL, 2008) 

 Entre agosto e novembro daquele ano, portanto, na região da Praia Vermelha, bairro 

da Urca, e sobretudo ao longo da atual Avenida Pasteur, foi apresentada ao mundo esta 

espécie de inventário brasileiro, organizado em imensos e suntuosos pavilhões. Algumas das 

construções da época ainda permanecem preservadas, com é o caso do prédio do Museu das 

Ciências da Terra. Segundo texto de apresentação do Arquivo Nacional sobre o assunto: 

 

Um século após o desembarque do príncipe d. João no Rio de Janeiro, a capital da 

recente República brasileira festejou a abertura dos portos com uma exposição 

organizada na Praia Vermelha. A cidade havia passado pela reforma de núcleos 

importantes de sua estrutura nos anos de 1903 a 1906 - pelas mãos do prefeito 

Pereira Passos -, entre uma série de medidas que provocaram desde odes ao 

progresso até a Revolta da Vacina, em 1904. Tal como no Rio de Janeiro joanino, 

buscava-se a cidade das Luzes, rompendo com o traçado colonial. No início do 

século XX, o modelo é Paris, suas largas avenidas e bulevares haussmanianos. 

Novamente, era o passado colonial que viria abaixo, junto com muitas questões 

sociais, agora com violência e radicalidade. De portos abertos aos estrangeiros, nas 

fachadas da avenida Central, atual avenida Rio Branco, o Rio exibia um ideal 

arquitetônico que representava os principais agentes daquele projeto: exportadores 

de café, comerciantes de luxo, grandes jornais, os primeiros magazines, hotéis de 

                                                           
14

 Informações sobre as Exposições podem ser conferidas em exposição virtual organizada pelo arquivo 

nacional. Disponível em: 

<http://www.exposicoesvirtuais.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=187>. Acesso em: jul. 

2017. 
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grande porte, teatros, instituições públicas e empresas. (EXPOSIÇÕES VIRTUAIS 

DO ARQUIVO NACIONAL, 2008) 

 

 Já na época de Carlos César de Oliveira Sampaio (1861-1930) também engenheiro
15

, 

enquanto prefeito da cidade (nomeado pelo presidente Epitácio Pessoa), temos que a maior 

das obras foi o desmonte ou, conforme se dizia na linguagem da época, o “arrasamento”, do 

Morro do Castelo, localizado justamente ao entorno da Avenida Central (hoje, Avenida Rio 

Branco, à época recém-aberta por Pereira Passos). O Morro do Castelo foi um dos marcos 

fundadores da cidade e, ainda, serviu como local onde se instalaram jesuítas até sua expulsão 

pelo Marquês de Pombal. Apesar de não mais existir o morro, a cidade ainda perpetua a sua 

recordação simbólica. A região ainda é popularmente conhecida enquanto Castelo, o que é 

válido inclusive para linhas de ônibus, que levam o nome. É interessante observar como a 

cidade convive com os fantasmas de seu passado, e arrasta historicamente situações 

conflituosas mal trabalhadas, além de consequências mil de processos de repressão e exclusão 

social e racial.  

 Materiais provenientes do “arrasamento” deste local – que, apesar de ser o berço da 

formação do Rio de Janeiro, foi então atestado como insalubre – foram utilizados para a 

construção de aterros e de outras obras para acomodação dos pavilhões para outra exposição, 

ainda de maior dimensão, feira para a comemoração do centenário da independência: a 

Exposição Nacional de 1922 (KESSEL, 2001, p. 74). Nesta, foram abrigadas as mostras dos 

principais produtos e atividades do Brasil e, também, de mais 14 países estrangeiros. Todas 

estas obras de ajuste da cidade para a exposição também atingiram diretamente populações 

pobres habitantes da região central, que foram obrigadas a migrarem para regiões cada vez 

mais distantes. Sobre as grandes Exposições e a Paris do Século XIX, esta que serviu de 

inspiração maior para o Rio de Janeiro da primeira metade do século XX, dirá Walter 

Benjamin (2009, pp. 41-42): 

Exposições universais são centro de peregrinação ao fetiche mercadoria. "A Europa 

se deslocou para ver mercadorias", afirma Taine em 1855. As exposições universais 

foram precedidas por exposições nacionais da indústria, a primeira das quais ocorre 

em 1798 no Campo de Marte.  

                                                           
15

 Lima Barreto assim definia o Club de Engenharia (do qual fizeram parte tanto Pereira Passos quanto Carlos 

Sampaio, além do contemporâneo de ambos Paulo de Frontin, que também foi prefeito da cidade, dentre outros 

empresários importantes) num artigo de 11.7.1918: "É uma instituição pior do que a Associação Comercial. É 

nela que se fazem, se ultimam, se homologam as maiores vergonhas administrativas do Brasil. Não há judeu, 

cavador internacional que não lhe receba o patrocínio. Têm eles sempre a seu dispor o prestígio do clube para 

dizer que a concessão que pedem, é maravilhosa, para o progresso do Brasil; que o nosso país vai ganhar muito 

com isso e que nós devemos fomentar a indústria particular. Mas, os favores que pedem, os privilégios, as 

apólices de juro-ouro, tudo o que pode onerar a totalidade da nação, não diz o clube". In: SANTOS, Afonso 

Carlos Marques dos. O Rio de Janeiro de Lima Barreto. Rio de Janeiro, RIOARTE, 1983. v. 2. p. 63. apud 

Kessel (2001), p. 42. 
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 Carlos Sampaio esteve intimamente envolvido no mais alto escalão empresarial do 

Brasil à sua época, seja como acionista (por exemplo, da Empresa Industrial de 

Melhoramentos do Brasil), seja como administrador ou mesmo presidente de determinadas 

empresas. É importante observar que, ainda quando fora de cargos políticos em sentido 

estrito, Sampaio e empresários parceiros seus participavam ativamente das decisões políticas 

e da gestão das cidades. Inclusive, Sampaio esteve à frente de obras da gestão de Pereira 

Passos, tal como é o caso das obras do desmonte do Morro do Senado. Sobre isto, diz Kassel 

(2001, p. 40): 

 

Fazendo um balanço da trajetória da Melhoramentos e do Sindicato Farquhar, 

companhias destacadas no processo de evolução do capitalismo no Brasil, é 

possível, ao falar de Carlos Sampaio, inserir a sua atuação num grupo específico, 

que teve em comum a formação profissional, a participação em empresas 

concessionárias da prefeitura ou do governo federal e o desempenho de cargos na 

estrutura administrativa governamental. Este grupo se caracteriza como uma certa 

parcela da elite do país, que vai representar o papel de intermediária por excelência 

no processo de modernização: um mundo de engenheiros que se situa entre o poder 

público e os capitais disponíveis no Brasil e no exterior, identificando 

oportunidades, planejando negócios, engendrando parcerias e estabelecendo-se 

como a ligação entre o público e o privado. Que ocupa, aos poucos, posições no 

aparato do Estado que permitem a tomada de decisões que iriam favorecer ou 

prejudicar os grupos e companhias de que eram integrantes ou representantes. Carlos 

Sampaio foi, sem dúvida (ao lado de Vieira Souto, Pereira Passos, Paulo de Frontin, 

Teixeira Soares, Francisco Bicalho e outros) uma das figuras emblemáticas deste 

processo no período que se estende da segunda metade do século XIX até os anos 

20.  
 

 A lógica das Exposições, e da exibição da cidade e suas conquistas enquanto possíveis 

produtos, de alguma forma permanece. Por ocasião da já mencionada premiação da Smart 

Cities Expo em Barcelona, em 2013, o Rio de Janeiro, além de ser premiado, foi convidado 

para apresentar, em seus stands, as iniciativas que a prefeitura vem colocando em prática para 

tornar a cidade melhor. Segundo noticiado à época, o secretário Pedro Paulo, encarregado de 

representar a cidade no evento, participou de diversas plenárias e mesas de discussão, 

apresentando projetos inovadores do Rio e discutindo os desafios atuais da cidade. (PORTAL 

DA PREFEITURA DO RIO, 2013) 

 Seja no projeto da Paris dos Trópicos do século XIX, ou seja, no projeto da Barcelona 

dos Trópicos do século XXI, o alargamento e a abertura de vias, os arrasamentos, os bota-

abaixos, todos se colocam enquanto permanências, enquanto decisões políticas que interferem 

diretamente no direito de moradia de populações vulnerabilizadas.  
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2. 2. O TRABALHO, OS TRABALHADORES 

 

 Com relação aos dilemas mais específicos da condição dos trabalhadores durante o 

período em questão, temos que a problemática se firma mais enfaticamente, conforme aduzem 

os documentos produzidos pelos movimentos sociais aqui avaliados, sobre a atividade 

camelô
16

. Tanto isto que foi elaborado pelo Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas do Rio 

de Janeiro, em parceria com a Relatoria do Direito à Cidade da Plataforma Dhesca, um dossiê 

específico sobre o tema em 2014. (COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS NO 

RIO DE JANEIRO, 2014) 

 Como uma das primeiras atividades de seu mandato, Eduardo Paes assina, em 7 de 

abril de 2009, o Decreto nº 30.587, que institui o Cadastro Único do Comércio Ambulante 

(CUCA). Assim, segundo o decreto, os interessados na atividade só poderiam realizá-la 

mediante o cadastramento na recém-criada Secretaria Especial de Ordem Pública (SEOP), 

observando as restrições da Lei 1.876/1992 (dispõe sobre o comércio ambulante no Município 

e dá outras providências) e do Decreto 29.881/2008 (que consolida as Posturas da Cidade do 

Rio de Janeiro e dá outras providências). 

 Ainda em 2009 a Prefeitura lança a Operação Choque de Ordem, operacionalizada 

pela nova secretaria e pela reforçada Guarda Municipal
17

, que teve como objetivos principais 

a repressão aos comerciantes em situação irregular (essencialmente, aqueles que não haviam 

realizado o obrigatório cadastro recém-instituído), o estouro aos depósitos onde os camelôs 

guardavam as mercadorias e os equipamentos entre os dias de trabalho, a repressão às 

ocupações urbanas e a retirada de crianças e adolescentes das ruas. Inclusive, segundo o 

último dossiê local (2015, p. 131), houve o recolhimento compulsório de crianças e 

adolescentes nas ruas durante a realização destes eventos, sendo que alguns foram 

encaminhados aleatoriamente para unidades de internação do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (DEGASE), instituição responsável no estado do Rio de Janeiro apenas pela 

internação de adolescentes que cometeram infrações penais e foram efetivamente julgados e 

condenados à privação de liberdade.  

                                                           
16

 Especificamente sobre o tema das lutas dos camelôs na cidade do Rio de Janeiro, ver a dissertação de 

mestrado de Anna Cecília Faro Bonan, “Camelôs Rebeldes: A dimensão sócio-espacial do direito na cidade em 

disputa”, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal 

Fluminense (PPGDC-UFF), sob orientação do Prof. Dr. Taiguara Líbano Soares e Souza, em 2017. 

 
17

 Com a Lei Complementar nº 100 de 15 de outubro de 2009 o prefeito Eduardo Paes extinguiu a Empresa 

Municipal de Vigilância S.A.– EMV e criou a Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-RIO enquanto 

entidade autárquica. 
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 Meses depois de posta em prática a Operação Choque de Ordem, ainda em 2009, o 

Rio de Janeiro é eleito sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e se intensifica e acelera ainda mais 

a agenda de reestruturações para a celebração deste e dos demais Grandes Eventos na cidade. 

 Conforme descreve este mesmo dossiê (COMITÊ POPULAR DA COPA E 

OLIMPÍADAS NO RIO DE JANEIRO, 2015, p. 57), o Plano Municipal de Ordem Pública 

(PMOP) de 2010, elaborado pela SEOP, afirma que a nova administração foi orientada a 

realizar a “desprivatização do espaço público e a garantia de um ambiente urbano acessível a 

todos os cidadãos e elemento de qualidade de vida, tanto para os moradores da cidade quanto 

para seus inúmeros visitantes, provenientes das mais diversas partes do mundo”. A utilização 

do espaço público por comerciantes ambulantes, os camelôs, e mesmo por pessoas em 

situação de rua, inclusive crianças, foi compreendida pela SEOP, portanto, ironicamente como 

uma espécie de privatização deste espaço.  

 Nos anos que se seguiram rumo à realização da Copa do Mundo de 2014 e das 

Olimpíadas do Rio2016, surgiram, também, restrições legislativas para o comércio no interior 

e nas regiões próximas aos locais de competições, hospedagens de atletas, Fan Fests, e 

atividades semelhantes. Este comércio, segundo o aparato legislativo surgido em referência, 

só poderia a partir dali ser realizado pela FIFA ou por empresas autorizadas por ela, e não 

mais por qualquer trabalhador interessado. Em 2010 é aprovada a Lei Geral da Copa (Lei n° 

12.663/2012), regulamentada, no Rio de Janeiro, pelo Decreto Municipal de 38.367/2014, os 

quais sacramentaram estas restrições. A Lei Geral da FIFA garantiu, ainda, uma série de 

restrições de publicidade, de slogans e de uso de marcas.  

 Na carona das operações de ordem, se fortaleceram as grandes empresas. Em 2009, 

por exemplo, foi criada pela prefeitura a Feira Noturna Lapa Legal, que contou com a 

padronização das barracas e com a uniformização dos vendedores autorizados, aqueles 

efetivamente cadastrados e capacitados. A padronização em questão ficou por conta da 

cervejaria Antártica, que garantiu, ainda, o monopólio das vendas naquele local.  

 A iniciativa de padronização em questão na Lapa, conforme afirma o dossiê local 

(2015, p. 58) é uma expansão do modelo já implantado durante o Carnaval no Rio, a partir do 

qual marcas patrocinadoras – utilizando a necessidade de cadastramento dos vendedores como 

escudo – passaram a garantir exclusividade nas vendas, oferecendo, em troca, o uniforme e o 

isopor que obedece o tamanho previsto pelas regulamentações. Este tipo de controle 

repressivo, conforme prevê o dossiê local de 2014 (p. 63), se mostra uma prática comum a 

outras cidades estrangeiras que sediaram eventos, o que pode denunciar um modus operandi 

das instituições promovedoras e das multinacionais a elas associadas:  
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Em Seul, durante as Olimpíadas de 1988, os vendedores ambulantes foram 

removidos das principais ruas da cidade e postos em becos e ruas secundárias 

escondidas. Em Barcelona, nas Olimpíadas de 1992, foi totalmente proibido o 

comércio informal. Na África do Sul, a FIFA proibiu o comércio de rua nas 

proximidades das áreas oficiais dos eventos, que incluía, além do entorno dos 

estádios, os locais oficiais das fan parks, das grandes festas de torcedores, dos 

centros de credenciamento, das áreas oficiais de treinamento, e dos hotéis onde as 

delegações da FIFA e dos países ficaram hospedadas. (COMITÊ POPULAR DA 

COPA E DAS OLIMPIADAS, 2014, p. 63) 
 

 Continuidades repressivas à dinâmica dos trabalhadores, sobretudo os ambulantes, são 

verificadas ao longo da história do Rio de Janeiro. A figura do trabalhador ambulante é 

considerado clássica às cidades brasileiras desde os tempos coloniais (BENCHIMOL, 1992, 

p. 280) e, obviamente, também coexistiu com as dinâmicas da fabricação da Paris dos 

Trópicos no início do século XX.  

 Conforme lembra Luís Edmundo (2003, pp. 32-33) ao descrever a cidade logo nos 

primeiros anos daquele século, estes trabalhadores eram, em regra, negros recém-libertos, 

seus descendentes ou imigrantes. O autor relembra, ainda, algumas das figuras mais comuns e 

os chamados e cantigas de cada um deles, tais quais os rapazes negros que fabricavam cestas 

nas calçadas e vendiam sorvete, os italianos que vendiam peixes, os turcos que vendiam 

fósforos, as mulheres negras que vendiam canjica e os portugueses que tocavam perus com 

vara pelas ruas e vendiam empadas nas portas dos teatros.  

 Conforme também nos lembra Benchimol (1992, pp. 280-283), à época, este tipo de 

ofício nas ruas, assim como os de outros trabalhadores autônomos – por exemplo, os dos 

quiosques (que foram fechados)
18

 –, sofreram forte pressão dos departamentos de higiene e 

também do fisco. Eram reprimidos mediante a imposição de adequações e mediante a 

cobrança de licenças e multas insustentáveis. Para além destas cobranças, algumas das 

atividades ambulantes foram efetivamente proibidas, como é o caso da venda do leite e da 

venda de vísceras de bois. Houve, também, perseguição aos animais domésticos e aos animais 

cargueiros que auxiliavam os ambulantes em seus ofícios.  

 Sob aquele paradigma higienista, portanto, não parecia haver a preocupação com a 

criação de condições dignas, salubres e saudáveis para o exercício livre do trabalho e do 

                                                           
18

 Recentemente, já em março de 2018, em meio à turbulência da intervenção militar na cidade, houve um 

episódio de demolição de quiosques em Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, também patrocinado pela SEOP e 

pela guarda municipal. “Junto à Guarda Municipal e por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, a 

Prefeitura do Rio de Janeiro fez nesta sexta-feira uma ação de reordenamento na praça Miami, no centro da Vila 

Kennedy, comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro, que hoje passou pela sexta ação das Forças Armadas. 

Quiosques foram destruídos por uma retroescavadeira, o que revoltou ambulantes. (UOL, 2018). Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/03/09/remocao-de-quiosques-de-comercio-em-

favela-do-rio-revolta-moradores.htm?>. Acesso em: mar. 2018. 
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consumo daqueles bens, preocupação esta também inexistente com relação à garantia de 

moradia, conforme visto em tópico próprio. Higienização significava, em outras palavras – ou 

nas palavras mais certeiras –, repressões, proibições, expulsões, perseguições a indivíduos que 

expressavam determinadas culturas, modos de vida e modos de se estar na cidade. 

 No Rio2016, para além das problematizações referentes ao trabalho ambulante, é 

importante destacarmos, também, os impasses do trabalho nas obras nos estádios, nos 

equipamentos esportivos, e nas demais modificações na cidade. Segundo os dossiês aqui 

estudados, diversas foram as paralisações dos trabalhadores e trabalhadoras nas obras do 

Maracanã, do Parque Olímpico e da Vila Olímpica, que denunciaram condições precárias de 

trabalho. Outras categorias de trabalhadores, tais como metroviários e mesmo policiais, 

também realizaram paralisações ou manifestaram a possibilidade de fazê-lo. (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2014)  

 Além das condições precárias e do desrespeito a direitos trabalhistas em geral, cerca 

de nove trabalhadores foram a óbito quando no trabalho pelas obras para a Copa pelo país. No 

Rio de Janeiro, embora não haja registro de óbitos nas obras da Copa, houve o registro de 

onze mortos nas obras para as Olimpíadas. E, para além destes óbitos, segundo denúncia do 

Ministério Público do Trabalho, a empreiteira Brasil Global Serviços, responsável pelas obras 

de construção da Vila Olímpica, manteve onze trabalhadores, vindos da Bahia, Paraíba, 

Maranhão e Espírito Santo, em situação análoga a de escravo. 

 Paralisações acompanharam a construção de Copas e Olimpíadas anteriores às do 

Brasil
19

 e o mesmo já está sendo verificado na construção das próximas duas Copas, quais 

sejam, a da Rússia em 2018 e a do Catar em 2022, cujas obras já acompanham diversas 

denúncias de desrespeito a direitos e de óbitos, feitas, por exemplo, pela Human Rights 

Watch
20

 e pela Anistia Internacional
21

.  

                                                           
19

 Segundo matéria da BBC: “Nas Olimpíadas de Londres, em 2012, os motoristas de ônibus da capital britânica 

entraram em greve pouco antes da abertura dos Jogos, até conseguirem um bônus pelo trabalho extra durante o 

evento. Já na Copa da África do Sul, em 2010, milhares de trabalhadores dos mais variados setores 

interromperam suas atividades antes e durante o torneio, e muitos fizeram críticas pelos baixos salários e más 

condições dos contratos temporários. O país africano não “parou”, mas houve tumulto e a necessidade de 

soluções emergenciais em mais de uma ocasião. No jogo entre Itália e Paraguai, por exemplo, no dia 10 de 

junho, na Cidade do Cabo, os “stewards”, vigilantes que deveriam fazer a segurança do estádio, cruzaram os 

braços e protestaram, e mais de mil cadetes policiais em treinamento foram enviados ao local para substituí-los”. 

(BBC, 2014). Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/04/140417_copa_greves_mm_jp>. Acesso em: dez. 2017. 

 
20

 “O relatório de 34 páginas „Cartão vermelho: exploração de operários em cidades-sede da Copa do Mundo na 

Rússia‟ (em inglês “Red Card: Exploitation of Construction Workers on World Cup Sites in Russia) documenta 

como trabalhadores em seis locais de construção de estádios para a Copa do Mundo sofrem com a falta total ou 

parcial de pagamentos, com vários meses de atraso nos salários, o trabalho sob temperaturas de até -25 graus 

Celsius sem proteção suficiente, e como empregadores deixam de fornecer contratos legais de trabalho. A 
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 É sabido, ainda, que o público ao qual pertencem estes trabalhadores não foi o público 

que usufruiu majoritariamente das competições durante os eventos. Segundo aponta o dossiê 

local de 2015 (p. 65), depois da Copa das Confederações o preço dos ingressos para jogos 

realizados no Maracanã subiu para uma média de R$ 45,00, enquanto que, um ano antes, 

custavam em média R$14,00. Conforme o último dossiê da ANCOP (2014, p. 73), que cita 

uma pesquisa da Datafolha, a torcida brasileira nos estádios da Copa era composta das classes 

mais abastadas do país e, muito majoritariamente, por pessoas brancas:  

 

86% possuíam ensino superior (contra 16% da população como um todo), e as 

classes A e B representavam 90% da torcida. Apenas 6% desses torcedores 

autodeclararam-se negros. A ausência de negros e pardos nas arquibancadas foi 

“compensado” por sua presença no estádio como stewards, seguranças, garçons e 

faxineiras. (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA COPA E DAS OLIMPÍADAS, 2014, 

p. 73) 
 

 Com a proibição da venda ambulante no interior e nas proximidades dos estádios, bem 

como com a implementação de diversas restrições ao comportamento do torcedor (proibição 

de assistir aos jogos em pé, do porte de bandeirões e de determinadas coreografias, por 

exemplo), houve, em consequência, também todo um prejuízo às sociabilidades e 

confraternizações que se desenvolviam naqueles espaços, na tentativa de que o espaço do 

estádio – o que é verificado, por exemplo, no discurso sobre o que se pretendia fazer com o 

                                                                                                                                                                                     
Human Rights Watch entrevistou trabalhadores russos, incluindo alguns que haviam mudado de cidade para 

trabalhar em construções para a Copa do Mundo, assim como trabalhadores estrangeiros imigrantes, incluindo de 

países da Ásia Central, Bielorrússia e Ucrânia. Pelo menos 17 operários morreram em locais de construção de 

estádios da Copa do Mundo, segundo a Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira, o sindicato 

global da categoria. Operários de diversos estádios organizaram greves repetidamente para protestar contra o não 

pagamento de salários e outros abusos trabalhistas. A imprensa internacional publicou reportagens confiáveis 

sobre trabalhadores norte-coreanos empregados na construção do estádio de São Petersburgo para a Copa do 

Mundo que trabalhavam longas jornadas com poucos dias de descanso, além de serem forçados a enviar os seus 

salários para o governo da Coréia do Norte. A FIFA afirma que esses operários já não trabalham mais em São 

Petersburgo ou em qualquer outro estádio para a Copa do Mundo, mas a federação não divulgou informações 

sobre as medidas tomadas para proteger ou ajudar esses trabalhadores. Operários entrevistados pela Human 

Rights Watch frequentemente relataram que tinham medo de falar sobre os abusos, temendo sofrer represálias 

dos empregadores.”. (HRW, 2017). Disponível em:<https://www.hrw.org/pt/news/2017/06/15/305095>. Acesso 

em: nov. 2017. 

 
21

 Segundo relatório da Anistia Internacional, altas taxas de recrutamento que levaram trabalhadores a fazerem 

muitos empréstimos, falsas promessas sobre salários e tipo de trabalho, confisco de passaportes, alojamentos 

insalubres, ameaças àqueles que reivindicam por seus direitos e trabalhos forçados são alguns dos problemas 

verificados na organização da Copa do Mundo de 2022, no Catar, que tem envolvido intensamente mão de obra 

imigrante. Há, também, indícios de incontáveis mortes, não se sabendo ao certo o número. Disponível em: 

https://anistia.org.br/direitos-humanos/publicacoes/qatar-o-lado-feio-jogo-bonito-exploracao-de-trabalhadores-

migrantes-em-construcoes-para-copa-mundo-de-2022/. Ainda sobre o assunto, foi exibido no Festival É tudo 

Verdade de 2017, um dos festivais brasileiros mais reconhecidos sobre documentários, o documentário Copa dos 

Trabalhadores (The Workers Cup), do estadunidense Adam Sobel, que conseguiu dar voz aos operários.  
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Complexo Esportivo do Maracanã
22

 – se assemelhasse, cada vez mais, a um shopping center, 

um espaço de consumo de certas e determinadas empresas e marcas.
23

  

 O trabalho infantil também entrou em discussão por ocasião da Copa. O Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) autorizou em 2013 (Recomendação nº 13) a FIFA e as empresas 

correlatas a realizarem a contratação de crianças e adolescentes a partir de 12 anos (apesar da 

Constituição de 1988 proibir o trabalho para menores de 14, autorizando os adolescentes entre 

14 e 16 a apenas trabalharem na condição de aprendiz) para trabalho em atividades 

promocionais do mundial, levando em consideração o programa “FIFA Youth Programme”, 

que prevê atividades tais quais o “acompanhamento de jogadores”, “porta-bandeiras”, 

“gandulas‟”, “amigo do mascote” e atividades afins mediante autorização dos pais ou 

responsáveis. O Ministério Público do trabalho contestou a Recomendação n° 13 do CNJ, sem 

sucesso. 

 O trabalho voluntário foi mais um caso de discussão. Conforme previsto no dossiê da 

ANCOP (2014, pp. 52-53) o trabalho voluntário no Brasil só pode ser prestado, segundo a Lei 

n. 9.608/98, para “entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não 

lucrativos”, devendo possuir objetivos “cívicos, culturais, educacionais, científicos, 

recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade”. A FIFA, que atingiu recordes de 

lucro em 2013, obviamente, não se enquadra nessas possibilidades. Tão pouco se 

enquadravam nas legislações trabalhistas e constitucionais nacionais as diretrizes que a 

entidade estipulou para o trabalho, que seria de 10 horas diárias contínuas durante 20 dias 

contínuos. 

                                                           
22

 “Temos que trabalhar com os clubes por essa mudança de hábitos”, diz o presidente do Consórcio Maracanã 

S.A. João Borba. Conforme ele explica, o novo Complexo Maracanã “terá restaurantes, museus, 

estacionamentos, lojas temáticas, de modo que o torcedor possa vir ao Maracanãzinho de manhã, para assistir a 

um espetáculo, depois almoce, visite o museu e à tarde vá ao jogo. A ideia é a de fazer do estádio um centro de 

convivência da família”. (ARTICULAÇÃO NACIONAL DOS COMITÊS POPULARES DA COPA E DAS 

OLIMPÍADAS, 2014, p. 76). 

 
23

 É digno de ser mencionado, também, o atentado contra o estádio Mário Filho, o estádio do Complexo 

Esportivo do Maracanã, que já foi reconhecido e chamado como “o maior do mundo”. Hoje, entregue à iniciativa 

privada e sobrevivente de obras que lhe diminuíram drasticamente a capacidade. (WINTERBOTTOM, 2014). 

(interessante matéria sobre disponível em: <http://rioonwatch.org.br/?p=11660>. Acesso em: jan. 2018). E se o 

incentivo ao esporte era um dos objetivos centrais para o Rio se colocar como host de tais eventos, torna-se 

inaceitável o fechamento do estádio de atletismo Célio de Barros – a melhor pista para treinamento de atletas da 

cidade, aonde diversos projetos sociais com crianças e jovens eram desenvolvidos – que findou transformado em 

canteiro de obras para as reformas no Maracanã. Da mesma forma, torna-se inexplicável o sucateamento do 

Parque Aquático Júlio Delamare, o desmonte total do Velódromo Municipal, a interdição, à época, do Estádio 

João Havelange (e o “Engenhão” foi interditado, inclusive, após um laudo contratado pelo consórcio de finalizou 

sua construção, do qual fez parte a Odebrecht) e a precária utilização do Parque Aquático Maria Lenk durante as 

olimpíadas, todos construídos por ocasião dos Jogos Pan-Americanos. 
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 É possível perceber a partir desta reflexão que estes três grandes movimentos de 

modernização aos quais foi submetida a cidade do Rio de Janeiro foram pensados e postos em 

prática durante gestões de governantes bastante semelhantes: homens brancos, integrantes da 

classe burguesa, técnicos em diálogo com valores e práticas europeus e norte-americanos de 

sua época. No caso dos prefeitos do século XX, além de tudo, são homens nascidos e 

iniciados em sua atuação pública ainda sob uma conjuntura materialmente e assumidamente 

escravocrata e colonialista. O terceiro deles, numa época que se falseia enquanto 

completamente diferenciada. 
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3. CIDADE MERCADORIA, SEGURANÇA MERCADORIA 
 

 Na cidade dos Megaeventos, inserida no paradigma da cidade enquanto mercadoria ou 

enquanto negócio, este, obviamente, imerso em dilemas e conjunturas históricas e políticas 

específicas, o conjunto dos investimentos em segurança – modelos de funcionamento, novas 

tecnologias e aparatos – é colocado pelas autoridades organizadoras e participantes como o 

principal legado, alvo de grandes investimentos e atenção. É possível, assim, compreender a 

questão da segurança como elemento bastante significativo não só para a realização dos 

eventos em si, mas para a própria produção e organização do espaço, das populações e das 

relações sociais nele desenvolvidas (nos campos, por exemplo, do trabalho e da moradia, tal 

como visto). 

 Neste capítulo, falaremos mais especificamente sobre o aprimoramento e sobre a 

criação de aparatos e inteligências de segurança (e controle) no contexto destes eventos, para 

que fique mais explícito o inchaço destes e o que compreendemos como mais um movimento 

de expansão do Estado de polícia e, também, da própria privatização da segurança.  

 É de ressaltar que tentamos acessar o Centro Integrado de Comando e Controle 

(CICC) do Rio de Janeiro para a realização de pesquisa empírica com entrevistas e visitas, 

mas as nossas tentativas de contato, feitas tanto mediante os números e endereços de e-mail 

oficiais quanto por intermédio de jornalistas e assessoria de comunicação, não obtiveram 

resposta. Por este motivo, aqui realizamos também sobre o Centro apenas a pesquisa 

documental e bibliográfica. 

 Um instrumento de segurança consideravelmente aprimorado durante os Grandes 

Eventos foi a Força Nacional de Segurança Pública, comumente chamada apenas de Força 

Nacional. Criada em 2004, interligada à Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) 

do Ministério da Justiça e regulamentada pelo Decreto nº 5.289/2004, foi pensada à época 

para ser um grupo de elite formado pelos melhores policiais e bombeiros dos estados da 

federação, a ser chamado para atuar apenas em casos de excepcionais necessidades de 

segurança, que passariam por um rigoroso treinamento na Academia Nacional de Polícia (da 

Polícia Federal), em Brasília. 

 Durante a Copa, todos os agentes da FNSP estiveram à disposição dos governadores 

dos estados que sediaram os jogos. Para este evento, a FNSP recebeu mais seiscentos agentes, 

os quais foram integrados aos 10 mil até então já membros, e todos estes realizaram 

treinamentos específicos para contenção de distúrbios civis – como são chamados os protestos 
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na linguagem policial – que eram esperados (PORTAL DA COPA, 2014).
24

 Para as 

olimpíadas, houve um aumento de até 150% no valor das diárias pagas para os profissionais 

referentes, valores que variavam entre R$220,00 e R$500,00 (PORTAL BRASIL, 2016). 

Houve, ainda, atraso no pagamento de algumas destas diárias, o que motivou inclusive 

ameaça de paralisação durante os jogos. (AGÊNCIA BRASIL - EBC, 2016a).  

 Esta Força, a nosso ver, tem deixado cada vez mais de ser excepcional, e tem servido, 

na verdade, como um verdadeiro complemento, um adicional, às forças de segurança já 

existentes. Se antes era composta por um conjunto seleto e diminuto de policiais, sofreu um 

inchaço durante a época dos eventos que foi sacramentado pela Medida Provisória nº 755 de 

19 de dezembro de 2016, a qual autorizou a admissão inclusive de militares estaduais inativos 

no prazo máximo de cinco anos por tempo de serviço, de servidores civis aposentados e de 

militares que prestaram serviço temporário nas forças armadas. É a Força Nacional hoje, 

portanto, um grande contingente de policiais militares, policiais civis, peritos e bombeiros 

militares que são treinados por profissionais nacionais e estrangeiros no chamado Batalhão de 

Pronta Resposta (BPR), sediado no Distrito Federal, que passou a ser convocado numa 

frequência cada vez maior e mais comum, sobretudo durante conflitos envolvendo 

manifestações populares. 

 Um dos exemplos para esta reflexão é a ocasião do leilão do Campo de Libra, feito em 

outubro de 2013, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Diante dos protestos 

feitos contra o leilão, a Força Nacional entrou em ação e vários manifestantes foram feridos. 

As imagens do confronto na areia das praias da região, que se deu enquanto banhistas 

seguiam normalmente em seu lazer, se tornaram icônicas (G1, 2013). Antes da Copa de 2014 

e das Olimpíadas, estes agentes já haviam trabalhado na repressão a protestos à época da 

Copa das Confederações – carinhosamente chamada pelas autoridades de “evento teste” - e da 

Jornada Mundial da Juventude, eventos que ocorreram justamente também em 2013, ano 

marcado por intensas ondas de protestos por todo o país, alguns inclusive críticos dos eventos 

em questão.25 

                                                           
24

 Na ocasião do treinamento para distúrbios civis feito para a Copa, o Coronel Alexandre Augusto Aragon, 

responsável pela força Nacional à época, afirma em entrevista para O Globo (G1, 2014): “Desde a Copa do 

Mundo de 1930, os países-sede enfrentam histórico de manifestações. Houve também na África do Sul (2010), 

na Alemanha (2006) e na Coreia do Sul e no Japão (2002). Já estávamos preocupados com isso antes mesmo dos 

eventos deste ano, pois não é nossa responsabilidade esperamos pra ver (…) A violência dos protestos recentes é 

que assustou. Tivemos muitos policiais feridos no Rio. Isso gerou aprimoramentos”. (G1, 2014). Disponível em: 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/01/governo-cria-tropa-de-choque-de-10-mil-homens-para-protestos-na-

copa.html . Acesso em: nov. 2017.  

 
25

 Na Copa das Confederações, cerca de 100 mil pessoas trabalharam na segurança e defesa do evento. Esse 

número leva em consideração os agentes de segurança privado, policiais e até membros das Forças Armadas. O 
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 Mais recentemente, em 2017, após a mencionada Medida Provisória e por ocasião em 

que o Ministério da Justiça era tocado por Alexandre de Moraes, são dignos de nota outros 

exemplos de chamamento da Força Nacional. Esta foi convocada, – explicitamente em 

substituição à polícia militar – para conter protestos feitos na Assembleia Legislativa do Rio 

de Janeiro (ALERJ) contra os cortes de salários de servidores públicos (UOL, 2017), para 

protagonizar a contenção de protestos contra a reforma da previdência em 2017 sobretudo em 

Brasília (CORREIO BRASILIENSE, 2017a) e, ainda, por ocasião das manifestações da 

Greve Geral (CORREIO BRASILIENSE, 2017b). A operação na região de Belo Monte 

também foi renovada naquele ano. 

 É de se perceber, portanto, que, sobretudo após a experiência de 2013, em ondas de 

manifestações populares das mais diversas naturezas – e, é de se afirmar, não foram poucas 

estas ondas neste período – houve a inserção da Força Nacional enquanto um dos elementos 

centrais de contenção e opressão, o que foi sacramentado pós o impeachment de 2016, quando 

há um crescimento ainda mais brusco no número de operações autorizadas e, também, e em 

consequência, nos gastos referentes a elas (O GLOBO, 2017).  

 A atuação das Forças Armadas neste período – que, já podemos perceber, é forte 

propulsor de muito do que vem em seguida – também merece destaque. Nele é de se perceber 

a acentuação da flexibilização (dita temporária e episódica) na divisão entre ações de 

segurança pública (típicas de polícia) e de defesa nacional (típicas das forças armadas). Assim 

como no caso da Força Nacional, também é verificada a expansão da utilização das forças 

armadas contra manifestações populares e, também, como forças de segurança em termos 

gerais; para além disto, se dá mais combustível para novas ocupações bélicas de regiões 

marginalizadas. O clímax de toda esta tendência é percebido em 2018, com a intervenção 

federal militar na cidade do Rio de Janeiro, período no qual as forças armadas assumem 

declaradamente – e assustadoramente – protagonismo político e administrativo, tal como 

veremos em capítulo próprio.  

 Importante questão a ser citada nesta discussão sobre a atuação das forças armadas é a 

da formulação das “Operações de Garantia de Lei e Ordem”. A Lei Complementar 97/1999, 

alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, prevê, em seu art. 15, §§ 2º 

e 3º, a possibilidade de que as Forças Armadas prestem auxílio aos Estados na “defesa da lei e 

                                                                                                                                                                                     
evento foi marcado por uma série de protestos. A Sesge (Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes 

Eventos) estima que 864 mil pessoas participaram de atos realizados nas seis cidades-sede do torneio-teste da 

Copa do Mundo. (UOL, 2014). Disponível em: 

<https://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2014/01/03/forca-nacional-tera-tropa-de-choque-com-10-mil-

agentes-na-copa-do-mundo.htm>. Acesso em: dez 2017. 
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da ordem” caso esgotados os instrumentos previstos no art. 144 do texto constitucional (o 

qual fala especificamente sobre as polícias), conforme decisão do chefe do poder executivo. 

Neste mesmo tom, em 20 de dezembro 2013, o Ministério da Defesa instituiu a Portaria 

Normativa n°3.461/MD, a qual traz um Manual Unificado das Forças Armadas para Garantia 

da Lei e da Ordem (“GLO”), MD33-M-10 (1ª Edição/2013), manual este que tinha por 

objetivo orientar a ação das tropas militares quando solicitadas para estas operações. Este 

manual elencava movimentos sociais entre o que chamava de “Forças Oponentes” (FOpn) e, 

assim, passou a ser duramente criticado por organizações de defesa de direitos e por 

seguimentos da esquerda, incluídos representantes do Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL), que chegaram a propor projeto na Câmara dos deputados para sustar as Portarias em 

questão.  

 Já em janeiro de 2014, o ministro Celso Amorim anuncia mudanças no Manual. Este, 

então, foi substituído por uma segunda versão, por meio da Portaria Normativa nº 186, de 31 

de janeiro 01 de 2014 (MD – MD33-M-10). Apesar de ter suprimido alguns dos termos mais 

extremados previstos no manual de 2013, tal como é o caso do termo “Força Oponente”, o 

novo documento em questão não trouxe mudanças materiais significativas. O Rio de Janeiro, 

a pedido do então governador Sérgio Cabral, foi o primeiro estado a buscar a aplicação destas 

medidas, principalmente para operações em favelas. (ESTADÃO, 2014b) 

 Ainda no começo de 2014, numa entrevista sobre a Copa, ao ser perguntada sobre a 

questão dos recorrentes protestos que ocorriam por todo país, a então presidenta Dilma 

Rousseff expressamente afirma que “(...) a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança, a 

Polícia Rodoviária Federal, todos os órgãos do governo federal estão prontos e orientados 

para agir dentro de suas competências e, se e quando necessário, nós mobilizaremos também 

as forças armadas”. Na mesma entrevista, ainda critica manifestantes que escondem o rosto 

nos atos, afirmando que “pessoas que esconde o rosto para se manifestar não são democratas”, 

e que “nós estamos trabalhando numa legislação para coibir toda a forma de violência nas 

manifestações” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018), se referindo aos projetos que buscaram 

criminalizar o uso de máscaras e outros artefatos em manifestações e, também, 

provavelmente, ao resto do imenso conjunto de projetos de leis que buscaram criminalizar o 

direito à manifestação. Segundo Rafael Vieira (2017), a respeito da questão deste tipo de uso 

das forças armadas: 

 

O uso regular do exército (via Força Nacional) e o recurso às Forças Armadas 

através de decretos de Garantia da Lei e da Ordem em um país recém-saído de uma 

ditadura já é em si preocupante, e consolida a intervenção das Forças Armadas como 
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ator político. Historicamente, são diversos os momentos em que as classes 

dominantes (ou seus prepostos políticos) se veem assustadas na América Latina e 

batem à porta dos quartéis, em uma negociação de cúpula que segue ativa mesmo 

em tempos ditos democráticos. Se o recurso ao decreto e ao exército não é algo 

novo, nem por isso deixa de ser preocupante. Se são vistos como natural ou 

naturalizáveis por determinados segmentos, é sintomático nesse processo a 

normalização desse tipo de medida (utilizadas também sob a forma de repressão 

direta e indireta contra as chamadas “classes perigosas”, que é como são vistos pelos 

de cima o povo pobre, negro, favelado e periférico). (VIEIRA, 2017). 

 

 A partir da portaria normativa nº 2221/MD, de 20 de agosto de 2012, foi aprovada a 

participação do Ministério da Defesa nos Grandes Eventos, sendo criada especialmente para 

este Ministério, ainda, a Assessoria Especial para Grandes Eventos (AEGE), que visava ajudar 

a planejar e executar as ações de segurança neste período. Diante do tom dos discursos 

oficiais e da regulamentação das operações GLO, repercutia o medo de que estas forças 

pudessem ser usadas indiscriminadamente contra manifestantes e populações marginalizadas 

de forma geral. O governo da ex-presidenta Dilma Rousseff passa a ser conhecido como o 

que, até então, mais havia autorizado ações de forças armadas em favelas no Rio de Janeiro 

no pós-redemocratização, a exemplo da ocupação do Complexo da Maré em 2014 

(ESTADÃO, 2014a). E, ainda, lembramos que, por ocasião da Conferência Eco-92, ou seja, 

muito antes da implementação das legislações citadas, já se utilizava as forças armadas com 

propósitos parecidos
26

.  

 Para além das operações em favelas, as GLO também foram utilizadas, ainda durante 

o governo da ex-presidente, contra populações indígenas. No início de 2014, o exército foi 

enviado ao sul da Bahia, a pedido do governador Jacques Wagner, para atuar em conflito entre 

índios tupinambás e produtores rurais (AGÊNCIA BRASIL – EBC, 2014a). Em setembro de 

2015, foi enviado contra indígenas guarani-kaiowá em conflito de terras em quatro municípios 

do Mato Grosso do Sul, a pedido do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) (G1, 2015). Da 

mesma forma, operações GLO foram usadas contra indígenas Munduruku à beira do rio 

Tapajós, no Pará, que protestavam pelo direito à terra e contra grandes projetos de 

hidrelétricas a serem feitos na região. (AGENCIA PUBLICA, 2014a) 

 Depois do impeachment em 2016, as operações GLO, e as forças armadas enquanto 

recurso de forma geral, seguem sendo utilizadas.  

                                                           
26

 "Coordenado pelo Comando Militar do Leste, o esquema de segurança da conferência, conhecida também 

como Eco-92, começou no fim de maio e envolveu mais de 17 mil homens. Um dos principais alvos da 

estratégia militar foi a Rocinha: em frente à passarela de pedestres da Lagoa-Barra, o Exército montou um 

acampamento com barracas, carros blindados e mais de 30 soldados. O esquema também se estendia ao longo da 

Avenida das Américas, elevados e túnel do Joá. Os soldados estavam ainda na favela do Vidigal, além da orla de 

São Conrado à Barra da Tijuca. O esquema incluiu a ciclovia da Lagoa e a orla do Leme ao Leblon, o Aterro do 

Flamengo e o Riocentro.”. (O GLOBO, 2014). Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/em-

destaque/tropas-federais-ocupam-as-ruas-da-cidade-desde-conferencia-rio-92-11967977>. Acesso em: jan. 2018. 
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 Em setembro de 2016 o capitão do exército Willian Pina Botelho – que se apresentava 

como Balta Nunes – é descoberto como infiltrado em protestos contra Michel Temer em São 

Paulo, numa situação em que mais de vinte manifestantes foram levados à delegacia. Em sua 

defesa, o exército se vale das operações GLO. Apenas três meses depois, o capitão em questão 

é promovido a major, apenas um dia depois dos demais manifestantes serem denunciados por 

configuração de organização criminosa pelo Ministério Público (EL PAÍS, 2017) 

 Uma das estratégias utilizadas pelo major foi a da tentativa de aproximação com 

mulheres, jovens militantes, para obter informações. Ao serem entrevistadas para o dossiê 

Especial Vigilância, organizado pela Agência Pública, duas delas dizem (2017a): 

 

Mulher 1: “Como mulher, eu me sinto abusada. Como assim é permitido que o 

Estado use como tática xavecar meninas? Com quantas meninas ele saiu pra 

conseguir informação? É um machismo institucionalizado, um atentado contra todas 

as mulheres”. (...) “A gente cresce achando que pode confiar no Estado, na polícia, e 

vê que não. É um clima de descrença total. A gente perde o chão.” (…). Mulher 2: 

“Fiquei com muito medo” (…) [me senti] “violada, insegura e com ódio em saber 

que esse tipo de pessoa se acha no direito de entrar na vida das pessoas para colocar 

algo ou tentar algo sem sua permissão”.  
 

 Em maio de 2017, Michel Temer acionou uma operação GLO para conter os distúrbios 

causados pelas manifestações feitas na Esplanada dos Ministérios contra seu governo e contra 

as reformas trabalhista e previdenciária discutidas à época.  

 No dia 28 julho de 2017, Temer assina decreto para nova operação GLO no Rio de 

Janeiro. Menos de um ano depois dos Jogos Olímpicos, momento em que preponderava 

internamente e externamente uma imagem positiva da cidade, a situação da violência urbana 

nela é compreendida como absolutamente insustentável.  

 Em março de 2018, ao comentar manifestação da ONU em preocupação com relação 

ao fato das forças armadas realizarem policiamento na cidade do Rio de Janeiro, o ministro da 

defesa Raul Jungmann afirma que as operações GLO tem sido um sucesso: “Nós já fizemos 

11 GLOs. Me digam que desrespeito aos direitos humanos foram cometidos pelas Forças 

Armadas? Qual foi a denúncia que tivemos de desrespeito aos direitos humanos das Forças 

Armadas? ” (G1, 2018a). Em capítulo próprio, voltaremos à discussão sobre as ocupações 

militares na cidade.  

Vale mencionar, também, a questão dos diversos projetos de lei surgidos 

principalmente no pós jornadas de junho de 2013 que tiveram como foco direto ou indireto a 

criminalização de movimentos sociais ou, pelo menos, de performances políticas específicas 
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de determinados grupos em manifestações. Destacam-se, neste caso, a Lei Antiterrorismo (Lei 

13.260/2016) e a Lei das Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013).  

A aprovação de ambas foi bastante controversa. No caso da lei antiterrorismo, 

preponderou o argumento de conformação a exigências internacionais, bem como a um 

suposto mandamento constitucional de criminalização. Por iniciativa do próprio poder 

executivo, e sob pedido de tramitação de urgência, o texto, aprovado em apenas oito meses, 

sofreu modificações no sentido de incluir e posteriormente excluir a explícita previsão de 

poder criminalizar movimentos sociais.  

A Lei das Organizações Criminosas, por sua vez, surge, num primeiro plano, como 

ressonância do reforço às grandes operações de combate à corrupção. É ela que prevê, por 

exemplo, o mui comentado instrumento da delação premiada. Acontece que também havia o 

receio de que pudesse ser utilizada contra ativistas. De fato, em Porto Alegre, em 2016, esta 

lei foi usada contra secundaristas que ocuparam a Secretaria da Fazenda no Rio Grande do Sul 

em meio a um protesto por melhorias na educação. 2016. Também em Porto Alegre, em 2017, 

a Federação Anarquista Gaúcha (FAG) também passou a responder inquéritos policiais 

instaurados com base na lei em questão.  

Paulo Arantes (2014), ao pensar a eclosão de manifestações em junho de 2013 a partir 

das reflexões de Giorgio Agamben e de James Holston, afirma a existência de, por um lado, 

uma desafiadora cidadania insurgente nos espaços urbanos em disputa e, por outro lado, de 

governanças baseadas em uma “razão pacificadora” colocada em prática por Estados armados 

em diversos sentidos. 

Slavoj Zizek, neste mesmo tom (2014, p. 18), afirma que “os sinais mais evidentes de 

violência que nos vêm à mente são atos de crime e terror, confrontos civis, internacionais. 

Mas devemos aprender a dar um passo para trás, a desembaraçar-nos do engodo fascinante 

dessa violência „subjetiva‟ diretamente visível”. Segundo expõe, é necessário pensarmos para 

além destas violências subjetivas, que são mais evidentes e visíveis, uma vez que praticadas 

por sujeitos identificáveis e compreendidas enquanto crime. É importante atentar mais para as 

violências objetivas, onde está situada a violência sistêmica e a violência das linguagens, das 

definições. Esta é aquela que se confunde com o funcionamento normal de um determinado 

estado de ordem; é aquela relativa à razão pacificadora.  

 Outra questão que merece destaque neste tópico é a ampliação do protagonismo da 

iniciativa privada na questão da segurança. Segundo previsão do documento de planejamento 

estratégico de segurança para a copa do mundo (2012, p. 44) – um dos poucos documentos 

publicizados sobre o assunto pelo governo federal – a regulamentação de segurança da FIFA 
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estabelece um modelo diferenciado, com atribuições específicas para a segurança pública 

(externa aos estádios) e para a segurança privada (interna aos estádios). Tal modelo, conforme 

afirma o documento, inaugura um novo conceito de atuação conjunta – integrada, assim 

podemos dizer – entre forças de segurança pública e privadas.  

 Estas exigências da FIFA abriram no Brasil uma nova frente de negócios no campo da 

segurança, quais sejam, as empresas de stewards, de segurança privada. Inicialmente, os 

stewards – que são um misto de seguranças com atendentes ao consumidor – foram 

regulamentados pela Portaria nº 3.233/2012-DG, de 10 de dezembro de 2012, da polícia 

federal, que, em seu artigo 19, prevê que “a atividade de vigilância patrimonial em grandes 

eventos, assim considerados aqueles realizados em estádios, ginásios ou outros eventos com 

público superior a três mil pessoas deverão ser prestadas por vigilantes especialmente 

habilitados”. A regulamentação, portanto, não se restringia aos Grandes Eventos em si, 

havendo a expectativa de que esta mesma lógica se espraie pelo cenário esportivo brasileiro 

como um todo. No parágrafo único do mesmo artigo, se afirma que “a habilitação especial 

referida no caput corresponderá ao curso de extensão em segurança para grandes eventos, 

ministrado por empresas de cursos de formação de vigilantes, em conformidade ao disposto 

nesta Portaria”. Foi incorporado à sua regulamentação, ainda, o Art. 70 da Lei Geral da Copa 

(Lei nº 12.663 de 2012), que prevê a possibilidade da inserção da segurança privada no 

sistema jurídico brasileiro.  

 Tal portaria foi modificada por outras que lhe sucederam (a Portaria nº 3.258 de 

14/01/2013, e a Portaria nº 3.559, de 10/06//2013), mas, até o momento, não há uma 

legislação efetiva que bem regulamente a questão. Em novembro de 2016, o Plenário da 

Câmara dos Deputados aprovou a proposta conhecida como “Estatuto da Segurança Privada” 

(PL 4238/12, de autoria do Senado), uma grande atualização do diploma legal anterior (de 

1987), que, agora, aguardada apreciação pelo Senado. 

 Em matéria da Agência Pública de Jornalismo Investigativo (AGENCIA PUBLICA, 

2014b), o então presidente da Associação Brasileira das Empresas de Vigilância (ABREVIS), 

José Jacobson, afirma que “Os stewards são o símbolo internacional dessa nova concepção 

em segurança para grandes eventos”, acreditando que esta cultura poderia ser responsável por 

trazer de volta as famílias aos estádios – espaços que também passaram por processos de 

privatização e começaram a ser pensados enquanto locais para consumo – e gerar lucros.  

 Conforme apresenta a matéria em questão, mesmo a poucos meses do início da Copa 

do Mundo, a maioria do grande contingente esperado de profissionais da segurança privada 

não havia ainda sido treinada ou cadastrada. Mesmo ao final de abril de 2014, a polícia 
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federal não sabia informar sequer quais eram as empresas contratadas para executar o serviço 

em questão. O Brasil teria, à época, 220 escolas de segurança privada, as quais teriam que 

treinar 20 mil stewards em menos de quarenta dias. (KAWAGUTI; MENDONÇA, 2014).
 

 
Avaliamos um dos manuais organizados e publicados para servir como base para 

cursos de extensão em segurança para grandes eventos, qual seja, o de José Helder de Souza 

Andrade (2013), da Associação Brasileira de Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de 

Vigilantes. Em meio ao uso constante de frases de Sun Tzu, Lao Tsé, Mahatma Gandhi e 

mesmo de Oswaldo Cruz, o manual em questão, basicamente, compila artigos básicos da 

constituição, código de defesa do consumidor, código penal, código de processo penal, lei 

geral da copa, lei contra a economia popular e estatuto do torcedor, acompanhados de 

reflexões genéricas sobre as dificuldades de se exercer o ofício de segurança, sobre 

emergências e eventos críticos, gerenciamento de público e uso da força. O livro traz também 

um levantamento de pontos principais do Planejamento Estratégico de Segurança para a Copa 

do Mundo Fifa Brasil 2014 e se encerra com a oração do vigilante.  

 
Ainda neste sentido da integração com a iniciativa privada, a prefeitura e o Estado do 

Rio de Janeiro, hoje em parceria com a Federação do Comércio (Fecomércio) local, 

desenvolve mais amplamente o projeto “Segurança Presente”. Surgido em 2014 apenas na 

região da Lapa e por iniciativa pública, a partir da parceria com a iniciativa privada expandiu-

se para o Méier, o Aterro do Flamengo, a Lapa, a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Centro. Este 

projeto significa, na verdade, a criação de um novo tipo de guarda de parceria público-

privada, inspirada na doutrina das janelas quebradas, de Rudolph Giuliani. Diante da crise 

econômica pela qual passou e passa o Rio de Janeiro, houve dúvidas, no início de 2017, 

quanto à possibilidade de dar continuidade ao projeto, contudo, já houve a confirmação de 

que permanecerá, pelo menos, até o final de 2018
27

. Este projeto já serve de modelo para 

outras localidades, como é o caso de Maceió, em Alagoas (PORTAL DO GOVERNO DO 

RIO DE JANEIRO, 2016). Na lógica da cidade do pensamento único e da segurança-

mercadoria há grande interesse na criação de modelos passíveis de serem copiados, vendidos, 

tal como espécies de franchising. 

                                                           
27

 Orlando Diniz, presidente da Fecomércio, em entrevista, afirma: “É preciso ter um ambiente em que as 

empresas possam ter condições de cumprir o seu papel, que também é social. Enquanto a gente não tiver um 

ambiente de crescimento econômico, vai faltar um bom pedaço no combate à violência. (...). Nós não vamos 

fugir do tema [da segurança]. Estamos aqui para é cumprir o nosso papel de instituição cidadã, somando e 

fazendo as parcerias necessárias para romper esse momento difícil". Na mesma ocasião, o ministro Jungmann 

afirma a co-responsabilidade público-privada enquanto o maior valor do programa: "É um programa muito bem 

desenhado, que tem apresentado resultados e, sobretudo, para mim, o maior valor é a nossa co-responsabilidade 

com a segurança" (O DIA, 2018. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-09-22/seguranca-

presente-e-prorrogado-ate-final-de-2018.html>. Acesso em: abr. 2018. 
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 No caso dos Jogos Olímpicos, havia uma empresa privada de segurança entre os 

fornecedores oficiais, a polêmica empresa isralense
28 

de Leo Gleser (argentino radicado em 

Israel, ex-agente da Mossad), a International Security and Defense Systems (ISDS). Tal 

empresa, acusada de participar ativamente dos treinamentos dos soldados israelenses no 

conflito com a Palestina e de envolvimento com grupos de extermínio na América Central, já 

participou de outros oito Megaeventos ao redor do mundo
29

. Além disto, já possuía relações 

com empresas brasileiras tais como a Petrobrás e a Itaipú Binacional
30

 e já possuía relações 

com o Rio de Janeiro, sendo uma das responsáveis, por exemplo, pelo treinamento do 

Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), além de ser uma das empresas envolvidas 

nos Jogos Pan-Americanos de 2007. No documentário “O Laboratório”, de Yotan Feldman, 

Gleser é entrevistado e não hesita ao afirmar que compreende haver semelhanças entre os 

conflitos na faixa de Gaza e nas favelas brasileiras, e diz que não entende como problemático 

o extermínio de “traficantes”, reforçando o treinamento de pontaria de tiro estilo “peito-

cabeça”, ou seja, focado nas partes mais sensíveis do corpo humano, no objetivo de levar à 

morte. 

 No início de 2015, a competência para a organização da segurança dos Jogos 

Olímpicos passou para a Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para a 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça 

(SESGE/MJ), que foi criada especialmente para esta função. Poucas semanas depois, cerca de 

                                                           
28

 Em 2014, o deputado Ivan Valente (PSOL) requereu ao ministério da defesa esclarecimentos sobre contratos 

militares entre Brasil e Israel. Os documentos mostram contratos de cerca de R$ 1 bilhão com a empresa Elbit, 

também acusada de envolvimento no conflito com a Palestina. “Nós estamos atrás dessa documentação há muito 

tempo e sabíamos que o Brasil tinha relações com indústrias israelenses. Há contratos que não estão muito 

esclarecidos, o que exigirá novos requerimentos”, explicou Valente em entrevista por telefone à Ópera Mundi. 

“Estamos comercializando com a máquina de guerra de Israel. É importante termos acesso a essas informações 

oficiais. A própria divulgação desses documentos vai gerar uma cobrança mais direta dos rompimentos de 

contratos militares. É um instrumento de pressão para que a diplomacia brasileira trabalhe com mais altivez”, 

acrescenta. (OPERA MUNDI, 2014. Disponível em: 

<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/38409/contratos+militares+entre+brasil+e+israel+chegam+a+q

uase+r$+1+bilhao+revelam+documentos.shtml.> Acesso em: abr. 2017. 

 
29

 “No caso das últimas Olimpíadas em Londres, foi a vez da anglo-dinamarquesa G4S ter a responsabilidade 

pela segurança dos Jogos. A empresa de segurança G4S está diretamente envolvida no fornecimento de serviços 

às prisões israelenses onde mais de 5.500 palestinos estão presos, são torturados e muitas vezes sequer sabem do 

que estão sendo acusados. A G4S presta serviços aos EUA no Iraque e Afeganistão e tem uma série de acusações 

sobre maus tratos no contexto dos serviços de 'repatriação' de imigrantes na Europa. A G4S chegou a participar 

de reuniões com a SESGE.” (CARTA MAIOR, 2015) Disponível em: 

<http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Empresa-israelense-pode-terminar-excluida-da-

Rio16/6/33360>. Acesso em: abr. 2017. 

 
30

 A lista de clientes da ISDS está disponível no website da empresa: Disponível Em: 

<http://www.isdsbrasil.com.br/clientele.htm>. Acesso em: mai. 2017. 
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trinta movimentos sociais, centrais sindicais, partidos, coletivos e demais associações, dentre 

as quais estão a Stop the Wall e o próprio Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, 

enviaram uma carta
31

 à COESRIO, representada por Andrei Rodrigues, pedindo a exclusão da 

ISDS dos jogos. Em resposta, a SESGE afirmou que “qualquer contratação realizada pela Rio 

2016 não acarretará qualquer compromisso por parte do Governo Brasileiro”, mas a parceria 

não foi cancelada. Neste mesmo contexto foi criado, pela BDS Brasil (movimento global que 

defende Boicote, Desinvestimento e Sanções a Israel), o Movimento Olimpíadas Sem 

Apartheid (Olympics without Apartheid), que também buscou o rompimento do contrato entre 

o Rio2016 e a ISDS
32

. 

 Neste contexto, ainda, o Rio de Janeiro passa a também sediar eventos internacionais 

específicos do mercado de segurança, como é o caso dos eventos da Latin American 

Aerospace e Defense (LAAD), a mais importante exposição internacional de fabricantes e 

fornecedores de tecnologias, equipamentos e serviços para segurança pública na América 

Latina. Este evento ocorre no eixo Rio-São Paulo desde 2009 com edições anuais, alternando-

se entre exposições de segurança e de segurança e defesa, sendo a visitação restrita a alguns 

profissionais da área.  

 Em 2013, fatídico ano em que ocorreram a Copa das Confederações e a Jornada 

Mundial da Juventude, esta feira funcionou também como uma espécie de mostra das armas e 

tecnologias adquiridas pela SESGE e pelas secretarias de segurança pública para serem 

utilizadas nos Grandes Eventos no Brasil. Naquele ano, estiveram expostas armas e 

tecnologias tanto aqui fabricadas quanto importadas da Alemanha (como foi o caso dos trajes 

anti-bomba e dos kits de armamentos não-letais), da África do Sul (como, por exemplo, o 

blindado Maverik, a ser utilizado pela polícia militar do Rio de Janeiro) e de outros países, 

que também expuseram seus armamentos e suas tecnologias
33. 

Em 2014, foi montado na 

LAAD um protótipo de Centro Integrado de Comando e Controle para experimentação por 

                                                           
31

 A carta pode ser lida no seguinte link: Disponível em: 

<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/39834/Rio-

2016+organizacoes+pedem+saida+de+empresa+de+israel+acusada+de+violar+direitos+humanos.shtml. Acesso 

em: mai. 2017> (OPERA MUNDI, 2015). 

 
32

 O documento, elaborado pela organização Stop The Wall, é o que está disponível 

em:<https://www.stopthewall.org/factsheet-olympics-without-apartheid-ban-isds>. Acesso em: set. 2017. 

 
33

 Mais informações sobre aquela exposição na matéria da EBC disponível no link: 

<http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/04/feira-mostra-armas-que-serao-usadas-em-grandes-

eventos-no-brasil>. Acesso em: jun. 2016. 



80 

parte dos seletos visitantes, pelas empresas Aceco TI, Agora Telecom, Comtex e Módulo nos 

moldes da imagem abaixo: 

 

 

Figura 8: Ambientes que compõem um CICC 

Fonte: DEFESANET (2014) 

 

 Temos aqui, portanto, uma sombra contemporânea do que foram as Exposições do 

começo do século XX, adaptadas aos anseios do capitalismo vídeo-financeiro, da cidade-

mercadoria e de sua consequente segurança-mercadoria, exibida enquanto um dos principais 

capitais oferecidos por este lugar.  

 A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE/MJ) e os 

Centros Integrados de Comando e Controle podem ser compreendidos como as peças mais 

icônicas da organização da segurança nos Grandes Eventos, eis que imensamente celebrados 

pelos discursos oficiais.  

 Ao observarmos a estrutura organizacional da segurança no contexto dos Grandes 

Eventos, temos que, conforme estabelecido no Decreto Presidencial 7.538, de 01 de agosto de 

2011, há uma divisão de atribuições entre o Ministério da Justiça (MJ) e o Ministério da 
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Defesa (MD). É neste Decreto que é instituída, de forma subordinada ao MJ, a SESGE, a 

maior das instituições responsáveis pela formulação e implementação de políticas de 

segurança centrais aos eventos. Ao Ministério da Defesa, por sua vez e complementarmente, 

caberia o planejamento do emprego temporário das Forças Armadas. Estes tipos de operações 

conjugadas são definidos, na linguagem das forças armadas, como “operações 

interagências”
34

. Abaixo, o quadro organizativo apresentado no portal oficial da Secretaria: 

 

 

Quadro 3: Quadro Organizativo da Secretaria 

Fonte: (BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SESGE, 2011) 

 

 Para além do reforço no discurso de operações interagências há neste período, 

também, o reforço no discurso sobre a importância de “operações de segurança integrada”
35

. 

                                                           
34 

Conforme a publicação “Operações Interagências” do Ministério da Defesa (MD33-M-12 (1ª Edição/2012), 

temos que “o termo interagências surge, então, da parceria e união de esforços de órgãos governamentais e não 

governamentais estruturados para alcançar objetivos políticos e estratégicos de interesse nacional, harmonizando 

culturas e esforços diversos, em resposta a problemas complexos, adotando ações coerentes e consistentes. O 

conceito de processo interagências estabelece uma visão clara de orientação de esforços visando alcançar 

objetivos convergentes. Dessa forma, a Defesa torna-se um dos vetores dentro da linha de ação adotada, para a 

prevenção de ameaças ou para gerenciamento de crises, juntamente com outras estruturas de poder do Estado e 

da sociedade.”  

 
35 

Segundo definição do glossário do Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC-SP (NU-SOL), segurança 

integrada “É uma definição e uma qualidade da prestação de serviços em segurança estatal, que aparece no Plano 

Nacional de Segurança Pública de 2000 e torna-se uma meta. Caracteriza a ação conjunta entre polícias que 

compartilham inteligências, informações criminais, investigações, prevenções, rotinas e seus efetivos. Objetiva a 

integração policial (comunitária, metropolitana, militar, civil e federal) com a polícia da polícia, a polícia 



82 

Esta noção chegou ao seu ápice na ocasião dos Jogos Olímpicos, onde foi efetivada aquela 

compreendida como a maior operação de segurança integrada da história do país até aquele 

momento, segundo Andrei Rodrigues, secretário das SESGE à época: 

 

Trata-se da maior operação integrada de segurança, uma ação como nunca fizemos 

em eventos anteriores. Nenhum país passou por tantos importantes eventos como o 

Brasil, e desde 2007, com o Pan, estamos em uma sequência para chegar agora ao 

maior evento de todos. São várias competições simultâneas na mesma cidade, o que 

pede uma ação intensa para garantir a paz e a tranquilidade. (REDE NACIONAL 

DO ESPORTE, 2016) 

 

 No já mencionado Planejamento Estratégico de Segurança para a Copa do Mundo 

FIFA Brasil (2014), elaborado pelo Ministério da Justiça por meio da própria SESGE e 

disponibilizado ao público, a integração surge enquanto um dos conceitos-chave das 

propostas para a área da segurança no evento em questão, bem como para a formação do 

legado a ser deixado por esta. A ideia de integração, em verdade, é posta expressamente como 

o maior dos legados em segurança, ou seja, como um avanço permanente, em vários 

momentos do texto do Planejamento em questão. Em um destes momentos, se explicita as 

instituições que serão articuladas por meio da SESGE a nível federal, estadual e municipal 

para fazer valer a ideia da integração (p. 13): 

 
O Governo brasileiro tem a real dimensão da importância do sucesso das ações de 

segurança durante a Copa do Mundo. Entretanto, é necessário que os esforços e os 

investimentos públicos realizados nessa área traduzam-se em avanços permanentes 

para a sociedade, representando um salto qualitativo na redução permanente dos 

índices de criminalidade. Assim, torna-se indiscutível a necessidade de que todo o 

planejamento tenha foco no legado a ser deixado para a área de segurança pública. 

Portanto, todos os investimentos em aquisição de equipamentos e na elaboração de 

estratégias devem priorizar a incorporação destes às políticas permanentes de 

segurança pública. Além disso, todos os esforços devem ser direcionados à efetiva 

integração das instituições brasileiras, e dessas com a Gerência Geral de Segurança 

do Comitê Organizador da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, pois, como se sabe, a 

ausência de integração entre os diversos órgãos é um dos grandes fatores que 

obstaculizam a redução dos índices de criminalidade e desperdiçam recursos 

públicos. Todo o escopo do planejamento estratégico para a segurança pública 

durante a Copa do Mundo objetiva à integração das instituições, com consequentes 

resultados na forma de utilização de recursos humanos, materiais e financeiros. A 

SESGE atuará de forma estratégica na coordenação e na execução das ações nas três 

esferas de governo. No âmbito nacional, coordenará as ações e promoverá a 

integração da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de 

Segurança Pública e da Receita Federal, bem como articulará com o Ministério da 

                                                                                                                                                                                     
privada, e a polícia em cada cidadão, em cada casa, em todos os lugares. Polícia! Vida-polícia e policiada. Vida 

de assujeitados e potenciais fascistas! A segurança integrada também caracteriza os vínculos entre órgãos de 

segurança e justiça criminal. Compreende a articulação polícia e sociedade, por meio das Ong‟s, universidades, 

conselhos populares, escolas e equipamentos sociais. A segurança integrada designa o modo de governar por 

assujeitamentos articulados ao monitoramento responsável, à combinação de penas alternativas e prisões de 

segurança máxima e à disseminação da vida-polícia que favorece a emergência do fascismo.” Disponível em: 

http://www.nu-sol.org/verbetes/index.php?id=69 . Acesso em: jun. 2017.  
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Defesa a participação das Forças Armadas em questões específicas, tais como a 

segurança estratégica da infraestrutura crítica e do espaço cibernético e a ABIN as 

atividades de Inteligência. No âmbito estadual e municipal, a SESGE, em parceria 

com as Secretarias de Segurança/Defesa Social, promoverá a integração das ações 

dos diversos órgãos, tanto nas questões operacionais como nas ações de inteligência, 

e em âmbito privado, através e em parceria com a Gerência Geral de Segurança do 

Comitê Organizador da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. (p. 13) 
 

 Em outro destes momentos, se afirma expressamente que a integração é o maior dos 

legados em segurança e que, inclusive, justifica a própria realização da Copa de 2014 (p. 22): 

 

O aperfeiçoamento da integração e o desenvolvimento de canais de comunicação e 

protocolos de relacionamento (a fim de garantir um fluxo de informações que devem 

ser compartilhadas) têm como meta a concretização da integração entre as 

instituições de Segurança Pública. Independentemente de quaisquer outras 

ferramentas administrativas e operacionais colocadas à disposição dos órgãos, a 

integração definitiva das instituições será o maior de todos os legados e, certamente, 

justifica a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. 
 

 Afirma ainda o Planejamento – muito estranhamente – que houve uma mudança de 

paradigma na segurança pública a partir dos Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos em 

2007, a qual se conectou melhor com as ideias de proteção aos direitos humanos e ao Estado 

democrático de direito, e que isto credencia o Brasil enquanto realizador da Copa de 2014, 

evento que continuará a aprimorar estas mudanças (p. 11): 

 

O principal evento que credenciou o Brasil a sediar a Copa de 2014 foi a realização 

bem-sucedida dos Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos Rio 2007, cuja 

marca na Segurança pública foi a mudança de paradigma, que superou a tradicional 

política de exclusão e contenção, mediante a adoção de políticas de inclusão e 

controle, sob o amplo domínio do Estado Democrático de Direito e da proteção aos 

Direitos Humanos. Esses avanços foram os principais legados dos Jogos na área de 

segurança pública. A mobilização de efetivos e meios para os Jogos Pan e 

Parapanamericanos Rio 2007, promovida pelo Ministério da Justiça, por intermédio 

da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJ), obteve sucesso na 

difusão de um novo modelo de Segurança Pública, com a capacitação de 

profissionais, o desenvolvimento de técnicas, tecnologias e aquisição de 

equipamentos de segurança para as três esferas de Governo, constituindo-se numa 

experiência sem precedentes no Brasil. A Copa do Mundo de 2014 constituirá forte 

plataforma para o aperfeiçoamento de diversas áreas dos serviços públicos, com 

inegável destaque para a área de segurança pública com cidadania. Evidentemente, 

todas as ações terão no esporte - e em seu espírito de inclusão - a sua força 

propulsora.  
 

 A jovem SESGE já é bastante premiada. No início de 2015, o Sistema Integrador, 

criado por esta instituição, conquistou o prêmio de melhor solução de tecnologia da 

informação e comunicação da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da 
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Informação (ASSESPRO)
36

. No início de 2017, foi uma das vitoriosas do 4º Concurso de 

Boas Práticas do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União 

(CGU), pela operação de segurança integrada dos jogos olímpicos
37

. Ainda em 2014, um dos 

exemplos citados como resultado positivo alcançado pela Secretaria foi o da atuação policial 

durante as manifestações populares registradas no país durante a Copa.  

 Em entrevista para o portal Agência Brasil (EBC, 2014b), afirma o então secretário 

Andrei Rodrigues que “O Brasil é um país livre e democrático. É um dever da segurança 

pública garantir o exercício desse direito, e isso o que tem acontecido. Porém atos criminosos, 

com violência e vandalismo serão coibidos de acordo com a lei”
38

. De acordo com dados 

colhidos pela Secretaria, conforme a reportagem, ocorreram 209 manifestações desde o início 

da Copa, com a participação de 48.123 pessoas, e apenas em 18 houve atos considerados 

vandalismo. Isto é posto como comprovação da mudança de estratégia das forças de 

segurança após os cursos de capacitação.  

 Os Centros Integrados de Comando e Controle, a máxima materialização da ideia da 

segurança integrada, por sua vez, foram pensados e construídos por profissionais que tiveram 

como inspiração visitas técnicas realizadas em diversas localidades estrangeiras que 

apostaram em esquemas de segurança semelhantes
39

. Às vésperas do início efetivo da 

operação dos Centros, na I Conferência Internacional de Segurança pra Grandes Eventos 

                                                           
36

 Premiação divulgada no próprio portal do Ministério da Justiça. Disponível em: 

<http://www.justica.gov.br/noticias/sistema-integrado-de-seguranca-na-copa-vence-premio-de-tecnologia>. 

Acesso em: jun. 2017. 

 
37

 Premiação divulgada no próprio portal do Ministério da Justiça. Disponível em: 

<http://www.justica.gov.br/noticias/ministerio-da-justica-e-cidadania-ganha-tres-premios-por-boas-praticas>. 

Acesso em: jun. 2017. 

 
38

 Entrevista disponível no seguinte link: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/operacao-de-

seguranca-para-copa-continuara-por-mais-cinco-dias-apos-final>. Acesso em: jun. 2017. 

 
39

 Segundo noticiado no portal oficial do governo do estado do Rio por ocasião da inauguração do CICC: “O 

Governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (31/05), o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que 

funcionará, na Cidade Nova, como base de monitoramento das demandas cotidianas e dos grandes eventos que a 

cidade sediará. O primeiro teste operacional das instalações que custaram cerca de R$ 104,5 milhões - 70% do 

Estado e 30% da União - será realizado neste domingo, durante o amistoso Brasil e Inglaterra, no Maracanã. 

Inspirado em modelos integrados de segurança adotados em Londres, Nova Iorque, México e Madri, o CICC vai 

abrigar diferentes órgãos do estado, município e governo federal, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de 

Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

Guarda Municipal, Defesa Civil e Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (Cet-Rio). Depois de ressaltar o 

padrão de excelência tecnológico do CICC, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou que o centro 

servirá como base de coordenação da segurança pública das cidades-sede da Copa das Confederações. - Essa 

obra é impactante pela tecnologia e funcionalidade. Este centro é exemplo para o mundo. A segurança pública do 

país ganha em qualidade, é um legado que vai ficar para a sociedade brasileira após os grandes eventos”. 

(PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013) Disponível em: 

<http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1608500>. Acesso em: out. 2017.  
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ocorrida em Brasília em 2012, o diretor de operações da SESGE Luiz Carlos de Carvalho 

Cruz afirmou que os Centros representariam uma mudança de paradigma para o Brasil, 

citando o exemplo dos Estados Unidos. (PORTAL DA COPA, 2012). 

 

A gente conheceu alguns centros, como o da Califórnia, em que o comando é feito 

por uma gestora, que foi contratada e é muito capacitada. Lá, os protocolos 

operativos foram todos definidos e padronizados. Então, não é necessário acionar 

um comando superior que vai emitir ordens a cada ocorrência. Quem comanda é a 

necessidade da população e as formas de atendimento estão padronizadas, prontas 

para serem postas em prática. Essa inversão de pirâmide é o que a gente busca para 

os centros para que eles continuem atendendo a demanda da população após os 

eventos. 

 

 Estes Centros foram, aos poucos, sendo instalados nas doze cidades-sede, sendo o de 

Brasília – o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) - o “cabeça” dos 

demais. O do Rio de Janeiro foi compreendido como o Centro Integrado de Comando e 

Controle Nacional Alternativo, o segundo mais importante, podendo substituir o CICCN caso 

este tivesse qualquer tipo de problema. A integração entre estes Centros ficou a encargo da 

SESGE.  

 No Rio, ainda, o CICC permaneceu como legado para as Olimpíadas e eventos 

posteriores, incluídos eventos políticos – por exemplo, Reuniões da Cúpula dos BRICS – 

eventos recreativos, como o Rock in Rio, e datas comemorativas, tais como o próprio 

Réveillon de Copacabana. Para além dos eventos em si, tornou-se patrimônio tecnológico 

definitivo da organização da segurança da cidade, sendo organizado pela Secretaria de 

Segurança do Rio de Janeiro (SESEG). 

 Conforme nos lembra Cardoso (2014, pp. 10-11), o Centro Integrado carioca ficou 

pronto em 2012, com dois anos de atraso (sendo inaugurado oficialmente em maio de 2013). 

Este, segundo o autor, é um aperfeiçoamento do antigo Centro de Comando e Controle, um 

centro de videomonitoramento coordenado pela PM em comunicação direta com os 

bombeiros, já existente na cidade desde 2005
40

. O CICC traz como diferencial a mudança 

para prédio próprio, a alta tecnologia empregada e a respectiva integração física de diversas 

forças de segurança e outras forças correlatas: 

 

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) foi concebido como um 

aperfeiçoamento estrategicamente planejado do Centro de Comando e Controle 

(CCC)30, ponto nevrálgico do sistema de videomonitoramento da Secretaria de 

Segurança, que, desde 2005, a Polícia Militar opera na região metropolitana da 

                                                           
40

 O autor, que realizou pesquisas tanto dentro do CCC quando do CICC, sobre aquele, expõe (2014b, p. 77): 

“perguntei ao coordenador qual seria a principal função do CCC, ao que, sem titubear, me respondeu: a defesa 

social”. 
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capital (Rio de Janeiro, Niterói e Baixada Fluminense). O CCC era localizado na 

torre da Central do Brasil, espaço que, embora tivesse sido adaptado ao seu 

funcionamento, contava com limitações estruturais de difícil transposição para a 

inevitável expansão do sistema de câmeras, e para a realização de um trabalho mais 

integrado e coordenado com outras instituições públicas implicadas na segurança. 

(…) A transposição para um novo prédio, construído especificamente para tal 

função, pretende proporcionar uma oportunidade ímpar para a elaboração, e 

posterior execução, de uma planificação definida e de longa duração para esse 

modelo de atuação em segurança pública (ao menos é o que afirmam os discursos 

oficiais). A transformação trazida pelo conceito de integração, que constitui a 

principal diferença entre os dois centros, fica evidenciada na comparação das 

diretrizes ligadas ao espaço físico destinado ao seu funcionamento.  
 

 Em vídeo institucional sobre o CICC postado nas mídias do ex-governador Sérgio 

Cabral em novembro de 2013, Edval Novaes, então subsecretário de tecnologia da Secretaria 

de Segurança, afirma que o Centro possui três funções distintas. A primeira delas, é de 

funcionar como um centro de defesa social; para tanto, ali foram reunidos os centros de 

operações das diversas instituições referentes. A segunda destas funções é a do gabinete de 

gestão de crise, um espaço para reunião de autoridades que, conforme afirma Novaes, já 

funcionou durante as manifestações. Por último, há o centro de acompanhamento dos Grandes 

Eventos
. 
(SERGIO CABRAL FILHO, 2013).  

 Casos de infiltração com participação do CICC se tornam conhecidos. Maurício Alves, 

sargento da PM do DF e integrante da Força Nacional, espionou ativistas no primeiro 

semestre de 2014 – pessoalmente, em protestos, e, também, online, nas redes sociais – 

repassando as informações para seu comandante, lotado no CICC carioca. Maurício 

comparecia às manifestações no Rio de Janeiro, filmava e enviada as imagens ao vivo para o 

Centro, onde estava sendo tocada a operação de segurança para a Copa. Seu depoimento 

entrou como prova no inquérito que criminalizou 23 ativistas
. 
(AGENCIA PUBLICA, 2017) 

 Também em Fortaleza, uma das cidades que sediou a Copa, há exemplo importante de 

ser mencionado. O Centro local voltou a funcionar no começo de 2016 para acompanhar os 

atos de protestos marcados no contexto da votação do impeachment da então presidenta Dilma 

Rousseff (AGENCIA BRASIL – EBC, 2016b). 

 O CICC já se tornou uma referência para outros países, inclusive para aqueles que 

sediarão os próximos Grandes Eventos mundiais. Conforme noticiado pelo portal do governo 

do estado do Rio, o Centro tem recebido diversas visitas técnicas estrangeiras, tais como da 

Rússia, Canadá, Suécia, Argentina, México, Equador, China, Singapura, Colômbia e Japão 

(PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2018). 

 A região em que se instala o centro é a região da Praça XI (antiga Praça 11 de junho – 

data referente a uma importante batalha travada na guerra contra o Paraguai), no bairro da 
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Cidade Nova, em local vizinho ao sambódromo e ao próprio prédio da prefeitura da cidade. 

Entre finais do século XIX e primeiras décadas do século XX, esta foi uma região da cidade 

conhecida por ser habitada pela classe proletária, negros e imigrantes (sobretudo judeus), ou 

seja, por intensa efervescência de diversidades. Isto se deu até o momento em que foram feitas 

as obras de abertura da Avenida Presidente Vargas entre as décadas de 1930 e 1940, quando a 

região passou por criticáveis reformas e casas populares foram botadas abaixo em nome da 

busca por mais espaço. Mais um momento difícil na história da população marginalizada, 

inclusive para a expressão, manutenção e reprodução de suas culturas (LOPES E SIMAS, 

2015). 

 A Praça XI, ainda, é considerada um dos berços do samba carioca. Foi nela em que 

habitou Tia Ciata. Negra, do candomblé, baiana vinda para o Rio de Janeiro, abriu sua casa – 

na Rua Visconde de Itaúna, que deixou de existir com as obras em questão – para práticas 

culturais, incluídas as religiosidades, da negritude e se tornou, juntamente a outras mulheres 

de trajetórias parecidas, uma das figuras mais importantes para o desenvolvimento do samba 

carioca.  

 O posicionamento de um Centro de Controle ultratecnológico numa região tão 

sensível historicamente (a qual inclusive já havia passado por outros graves processos de 

higienização) - sobretudo associado a o que foi dito sobre as obras do Porto Maravilha e a 

região da Pequena África, sobre o museu do índio e sobre a região conhecida como Castelo – 

se torna mais uma imagem reveladora do desprezo com as vivências, as culturas, as vidas de 

determinadas populações que também buscaram e buscam construir a cidade. De fato, 

também constroem, também nela imprimem suas grandes marcas, mas não sem luta, não sem 

um duro enfrentamento feito contra tantos dispositivos de controle e extermínio.  

 As escolhas feitas por parte das forças hegemônicas para se fazer deste Rio2016 um 

new world nos parecem, ainda, relevadoras de uma mescla de desconhecimento, destrato e 

desprezo com a própria memória social deste lugar, principalmente no que tange à forma 

como se escolhe (ou simplesmente se evita) reconhecer e elaborar as tantas violências 

historicamente nele reproduzidas, sendo a escravidão a marca máxima disto. Mas os 

fantasmas pairam sobre a cidade e dela cobram e cobrarão. 

Tal como expõe Latour (1998), para entendermos o caminho de uma inovação – e aqui 

entendemos a integração e seus respectivos instrumentos como uma espécie de inovação – 

temos que avaliar a resistência dos sucessivos atores que ela mobiliza ou rejeita. Entendemos, 

ainda nos termos de Latour, o CICC enquanto um actante; isto porque este tem lançado suas 
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provas à sociedade fluminense, aprimorando e estabilizando seus programas a partir de 

respostas aos anti-programas que contra ele surgem.  

Assim, realizamos aqui um primeiro movimento no sentido de adentrar a sua caixa-

preta, de expor a dominação sócio-técnica enquanto um tipo fundamental de dominação que, 

no Brasil contemporâneo, tal como vemos neste trabalho, torna-se aliada do militarismo. 

Ressaltamos que faremos aqui este primeiro movimento ainda na limitação da falta de uma 

pesquisa empírica interna no CICC que nos permita, por exemplo, discutir os significados e as 

práticas da integração para os respectivos funcionários, o que seria um outro espaço 

interessante para a observação da repercussão de anti-programas. Nos limitamos, aqui, a 

passear pela cidade e por seus últimos acontecimentos, a observar os discursos das 

autoridades e o que apontam algumas estatísticas. Resumidamente, aqui começar a desconfiar.  
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4: OUTROS JOGOS – A MILITARIZAÇÃO DO COTIDIANO  
 

“Estamos diante de um problema de governo, do 

governo dos outros, da possibilidade de determinar a 

conduta dos outros, enfim, do governo não como função 

específica dos sujeitos que se ocupam do Estado, mas 

do governo como prática, uma tecnologia de poder que 

objetiva produzir obediência; tecnologia esta que 

Foucault chamará de governamentalidade – que 

incidirá, inicialmente, sobre a questão da melhor forma 

de se governar o Estado. Como o Estado governa a 

população? Como o governo pode dispor das coisas e 

das pessoas? Como garantir a segurança dessa 

população? Como garantir que os que estão sob o 

domínio de um Estado obedeçam?” 

(Acácio Augusto, 2013, p. 99). 

 

 No dia 27 fevereiro de 2018 o general Walter Souza Braga Netto, nomeado por Michel 

Temer como interventor da intervenção federal feita na área da segurança pública no estado 

do Rio de Janeiro iniciada naquele mês, realiza sua primeira grande coletiva de imprensa no 

CICC (PORTAL GOVERNO DO BRASIL, 2018). Trata-se do primeiro grande movimento 

de gestão política e urbana e operacional protagonizado pelas forças armadas a ocorrer em 

nosso país desde que foi iniciado o frágil processo de redemocratização ao final da década de 

1980. É importante afirmar, ainda, que esta intervenção foi decretada poucos meses depois de 

Temer sancionar a Lei 13.491, a qual alterou o Código Penal Militar e ampliou a possibilidade 

de julgamento de membros das forças armadas por tribunais militares quando praticarem 

crimes dolosos contra a vida de civis 
41

.  

 Ali, Braga Netto anuncia a criação, dentro do próprio CICC, do gabinete de 

intervenção federal, gabinete este a ser comandado pelo general Mauro Sinott Lopes, que lhe 

acompanhou nesta coletiva, juntamente ao general Richard Fernandez Nunes, escolhido pelo 

interventor como novo secretário de segurança, em substituição ao delegado Roberto Sá. 

Afirmou nesta ocasião, ainda, a importância da integração das inteligências de todos os órgãos 

de segurança pública para o sucesso das operações que seriam feitas a partir da intervenção. 

Igualmente afirmou a importância da integração em entrevista exclusiva para o Globo News 

                                                           
41 Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas 

contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto: I – do cumprimento de 

atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa; II – 

de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante; ou III – 

de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, 

realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes 

diplomas legais.  
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em março de 2018, no palácio Duque de Caxias (GLOBONEWS, 2018). Percebemos, 

portanto, que a afirmação da necessidade da integração entre as forças de segurança tem 

reverberado para além dos Grandes Eventos nas falas das autoridades; parece ter sido 

acoplada em definitivo como elemento fundamental da atual visão sobre a estruturação das 

forças de segurança no estado. 

 Nesta primeira entrevista citada, o interventor afirma ainda que, se o decreto 

presidencial instaurador da intervenção visa “pôr termo ao grave comprometimento da ordem 

pública do rio de janeiro”, as missões principais da intervenção seriam a de recuperar a 

capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e a de baixar os índices de 

criminalidade no estado do Rio que, segundo expõe, “é um laboratório para o Brasil”. A 

intenção da intervenção, segundo expõe, é a de “integrar e cooperar”. Sinott Lopes, por sua 

vez, se manifesta no sentido de que a intervenção é “uma janela de oportunidades”, e de que 

“o que vai permanecer no tempo é justamente atuar sobre os gargalos que trazem dificuldades 

para os órgãos de segurança pública”.  

 Percebemos nos discursos, portanto, também uma preocupação com o que vai se 

perpetuar, com as permanências pós-intervenção, ou, em outras palavras, com o legado da 

intervenção. No discurso feito na ocasião da assinatura do decreto, Michel Temer também 

manifesta preocupações e projeções semelhantes, afirmando que “não vamos aceitar que 

matem nosso presente e nem que continuem a assassinar nosso futuro”
42

: A perspectiva de 

                                                           
42 No mesmo discurso, Temer, além de afirmar explicitamente que suspenderá a intervenção caso sejam 

organizados os votos necessários para a votação da reforma da previdência, afirma também que: “Os senhores 

sabem que o crime organizado quase tomou conta do rio de janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e 

ameaça a tranquilidade de nosso povo. Por isso acabamos de decretar, neste momento, a intervenção federal na 

área da segurança pública no Rio de Janeiro. Os senhores sabem que tomo essa medida extrema porque as 

circunstâncias assim exigem. (…) não podemos aceitar passivamente a morte de inocentes e é intolerável que 

estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores, policiais, jovens e crianças e vendo bairros inteiros 

situados (sic) escolas sobre a mira de fuzis e avenidas transformadas em trincheiras. É o que mais se alardeia, o 

que mais se divulga, no presente momento. (…) As polícias e as forças armadas estarão nas ruas, nas avenidas, 

nas comunidades e, unidades, combaterão e enfrentarão e vencerão, naturalmente, aqueles que sequestram do 

povo as nossas cidades. Nossos presídios não serão mais escritórios de bandidos e nem nossas praças 

continuarão a ser salões de festa do crime organizado. Nossas estradas devem ser rotas seguras para motoristas 

honestos e nunca, nunca, via de transporte de drogas e roubo de cargas. A desordem é a pior das guerras. 

Começamos uma batalha em que nosso único caminho só pode ser o sucesso. E contamos naturalmente com 

todos os homens e mulheres de bem ao nosso lado”. Percebemos, sem surpresas, neste discurso – incluído seu 

tom motivacional, tutelante – vários elementos problemáticos discutidos no desenvolvimento deste trabalho: 1. a 

tomada do Rio de Janeiro enquanto “vitrine” para a compreensão da questão criminal em todo o país; 2. o 

reforço do discurso bélico, de guerra, de combate; 3. o crime organizado – traduzido, comumente, na imagem do 

traficante proveniente de comunidades marginalizadas – utilizado enquanto justificativa discursiva máxima para 

decisões políticas conservadoras extremas; 4. a figura do homem e da mulher de bem também manejadas 

discursivamente de forma estratégica para a conquista da opinião pública, colocados enquanto cooperadores, 

enquanto alvos reais da proteção oferecida pelo Estado e suas forças de segurança. 5. o ignorar das violências 
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deixar uma espécie de marca histórica civilizatória – concretizada em respectivos 

monumentos, prédios, instalações, dispositivos, ações – se coloca como uma permanência, um 

traço comum às propostas das autoridades, sobretudo das conservadoras, sendo as grandes 

reformas urbanas pelas quais a cidade do Rio de Janeiro passou para os Grandes Eventos 

exemplos disso. 

 Em sua primeira coletiva de imprensa, dada no mesmo dia em que foi convocado a 

assumir o posto (16 de fevereiro de 2018), ao lado do ministro da defesa Raul Jungmann, do 

ministro-chefe do gabinete de segurança institucional (GSI) e do general Sérgio Etchgoyen
43

, 

afirmou o interventor Braga Netto que já existia um estado maior conjunto operando no Rio 

desde o começo da chamada “Operação Rio‟ ou “Operação Furacão I”
44

. Esta operação, uma 

Operação para Garantia da Lei e da Ordem (GLO) autorizada por Temer em meados de 2017, 

já era, portanto, considerada uma operação de segurança integrada com amplo envolvimento 

das forças armadas e, assim, as subsequentes ações referentes à intervenção seguiriam moldes 

semelhantes. É importante destacar que, apesar das proximidades – e apesar de entendermos 

as últimas GLOs enquanto espécies de prelúdios do que seria a intervenção
45

 – ambas não se 

confundem; a principal diferença a ser mencionada é a de que, ao contrário de uma GLO, a 

                                                                                                                                                                                     
institucionais que, de fato, utilizando a linguagem do próprio Temer, colocam determinadas populações “na mira 

dos fuzis” e são responsáveis pelas mortes de tantos pais, mães, trabalhadores, jovens e crianças. (EXAME, 

2018). Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/temer-assina-decreto-que-de-intervencao-federal-no-

rj/>. Acesso em abr. 2018. 

43 Etchgoyen pertence a uma família que há três gerações compõe altos cargos nas forças armadas. Ficou 

conhecido pelo episódio em que, em 2014, elaborou carta em crítica ao relatório da Comissão Nacional da 

Verdade, que colocou seu pai, Leo Guedes Etchgoyen, na lista dos que cometeram graves violações de direitos 

humanos durante a ditadura militar no Brasil, época em que foi general. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/505190/noticia.html?sequence=1>. Acesos em: mai. 2018. 

44 Segundo anunciado pelas mídias do próprio exército brasileiro, foram cerca de 8.500 agentes mobilizados para 

a operação em questão, além de outras forças de segurança: “No dia 28 de julho de 2017, o Comando Militar do 

Leste (CML) deu início à Operação Furacão I, com a finalidade de combater a violência e o crime organizado no 

estado do Rio de Janeiro. Com isso, mais de 10 mil agentes de segurança estarão em ação, sendo 8.500 

integrantes das Forças Armadas, 620 da Força Nacional de Segurança, 380 da Polícia Rodoviária Federal e 740 

das Forças de Segurança locais”. (BRASIL, MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017). Disponível em: 

<http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/comando-

militar-do-leste-da-inicio-a-operacao-furacao-i>. Acesso em: mai 2018. 

45
 Compreendemos as GLOs efetivadas no Rio de Janeiro nos últimos anos enquanto uma forma de manifestar 

para a opinião pública, mais uma vez, uma suposta incontrolabilidade da situação da violência urbana no estado 

– principalmente dentro das comunidades marginalizadas, as quais constantemente são alvos destes discursos 

sobre incontrolabilidade – e serviram como uma espécie de ensaio para o espetáculo macabro maior, que é esta 

intervenção federal. Inclusive, vê-se que foram nomeados enquanto responsáveis maiores por esta intervenção 

apenas integrantes de altos postos das forças armadas, e nenhum civil, e que todos estes homens tem 

experiências de comando em GLOs feitas recentemente.  



92 

intervenção envolve também uma questão complexa relativa à gestão e à organização dos 

cargos: a figura do interventor recebe amplos poderes de gestão e decisão na área escolhida, 

estando subordinado diretamente à presidência da república, não possuindo, em tese, 

obrigações diretas com as autoridades locais. O interventor no caso em questão, considerando 

a natureza da intervenção (focada na segurança pública) recebeu a competência do comando 

das polícias civil e militar e, também, do corpo de bombeiros, defesa civil e da Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária (SEAP).  

 Nas coletivas de imprensa mencionadas e nas notícias em geral, se apresentou ao 

público o currículo do general interventor (G1, 2018). Este, que possui mais de 40 anos de 

experiência dentro das forças armadas e que, a partir de 2016, tornou-se responsável pelo 

Comando Militar do Leste (CML), participou por alguns meses da coordenação da invasão do 

exército no Complexo da Maré entre 2014 e 2015, a qual durou, ao todo, 14 meses
46

. Braga 

Netto também assumiu posto de coordenação geral da assessoria especial para os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos. Assim sendo, é possível visualizá-lo como uma figura íntima de 

duas questões caras à questão criminal contemporânea no Rio de Janeiro, quais sejam, a 

organização da segurança nos Grandes Eventos e repressão e mais uma grande onda de 

ocupações militarizadas de territórios marginalizados.  

 O mesmo pode ser dito sobre os outros dois generais mencionados. Richard Fernandez 

Nunes ficou à frente dos comandos referentes à prevenção e ao combate ao terrorismo durante 

a Copa das Confederações em 2013 e durante as Olimpíadas em 2016 (ESTADÃO, 2018a). 

Entre 2014 e 2015 foi por alguns meses um dos comandantes da Operação São Francisco, 

feita no Complexo da Maré, a qual visou a famigerada pacificação do local. Sinott Lopes 

                                                           
46 Entre abril de 2014 e junho de 2015 ocorreu a ocupação, pelas forças armadas, de 15 das 16 favelas do 

Complexo da Maré (Praia de Ramos, Parque Roquete Pinto, Parque União, Parque Rubens Vaz, Nova Holanda, 

Parque Maré, Conjunto Nova Maré, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Bento Ribeiro Dantas, Vila dos 

Pinheiros, Conjunto Pinheiros, Conjunto Novo Pinheiro – Salsa & Merengue, Vila do João e Conjunto 

Esperança). Esta ocupação visava a “pacificação”, ou seja, a organização do território inclusive para possível 

futura implementação de UPPs, o que, até o momento, não ocorreu. Conforme o Ministério da Defesa, a 

mobilização feita nestes 14 meses envolveu 2000 homens do exército e 500 da marinha. As tropas realizaram a 

prisão de 553 adultos e a detenção de 254 menores de idade. À época, a Redes da Maré, em parceria com o 

Peoples Palace Projects, da Queen Mary University of London, Newton Fund, British Academy e o Social 

Science Research Concil, divulgou o estudo intitulado “Percepção de moradores sobre a ocupação das Forças 

Armadas na Maré”, feito entre fevereiro e setembro de 2015. Para a elaboração deste estudo, foram entrevistados 

mil moradores, entre 18 e 69 anos, nas 15 favelas ocupadas pelo exército. Apenas 4% considerou a ocupação 

ótima, e apenas 19,9% a considerou boa, enquanto que 49,5% a avaliaram como regular, 11,9% como ruim e 

13,9% como péssima. O estudo mostra, ainda, que a ocupação custou R$ 600 milhões e que, em contrapartida, 

nos últimos seis anos até 2015, foram investidos R$ 303,6 milhões em projetos sociais por parte da prefeitura. 

Estudo disponível em: <http://redesdamare.org.br/wp-

content/uploads/2017/05/Livro_Pesquisa_ExercitoMare_Maio2017.pdf>. Acesso em: mar. 2018. 
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igualmente trabalhou nas Olimpíadas, nas ações no Complexo da Maré entre 2014 e 2015 e, 

para além disto, nas ações na Rocinha em 2017 (O GLOBO, 2018b). Os três homens que 

encabeçam localmente a intervenção federal, portanto, tem trajetórias semelhantes em seus 

relacionamentos com o estado do Rio e sua população.  

 O Instituto de Segurança Pública (ISP), o mesmo que apontou que o número de mortes 

por intervenção policial diminuiu progressivamente a partir de 2008, ou seja, justamente a 

partir do ano da implementação das UPPs, divulga que a partir de 2014 estes números 

voltaram a subir, sendo que a partir de 2016 sobem drasticamente. Em 2017, primeiro ano pós 

Grandes Eventos, o Instituto apresenta que os números já se aproximam da realidade pré-

implementação das UPPs, o mesmo valendo para o número de policiais mortos em serviço, o 

que, numa leitura mais conservadora, pode indicar aumento de confronto, ou aumento de uma 

oposição criminosa às operações de segurança.  

 

Gráfico 1: Série Histórica da taxa de homicídios provenientes de oposição à intervenção 

policial por mais de 100 mil habitantes – Estado do Rio de Janeiro – 1998/2017 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (2018) 
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Gráfico 2: Série Histórica da taxa de homicídios provenientes de oposição à intervenção 

policial por mais de 100 mil habitantes – Município do Rio de Janeiro – 2000/2017 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (2018) 

 

 Apesar disto abrir uma margem para uma certa crítica ao fato da segurança ter sido 

apresentada enquanto grande legado (afinal, dentro de uma certa lógica, é possível pensar que, 

se houve grande investimento em segurança e em seus respectivos aparatos, estes números 

teriam que diminuir), nos parece, também, que surgiu uma certa justificativa estatística para 

que fosse necessário considerar uma nova reformulação drástica no campo da segurança 

pública. Daí, a intervenção militar. 

 Neste mesmo sentido, que apresenta a instrumentalização da estatística como guia de 

determinadas políticas (ou necropolíticas), afirmam Leite e Farias (2018, p. 254): 

 

A estatística, vale lembrar, foi produzida e continua operando, no interior das 

relações de poder dominantes, enquanto „saber de si do Estado‟ inerente ao 

funcionamento de uma engrenagem administrativa capaz de identificar em cada 

estado suas possibilidades de desenvolvimento. Não podemos desenvolver aqui as 

muitas modalidades de governo das favelas e de esus moradores praticadas no Rio 

de Janeiro funcionando a partir dessa lógica, ao longo de diversos contextos 

políticos e até suas mais recentes faces – o experimento UPP e a decretação da 

intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro, com apoio decisivo da 

estatística para a legitimação de sua implementação. (…) Uma das mais importantes 

dessas estratégias tem sido transformar em números não apenas os vivos, mas 

também os mortos. Contabilizar, ocupar, cercar tornam-se ações cada vez mais 

centrais às políticas de estado e verbos cada vez mais assustadores à população. 
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 Em todas as entrevistas citadas, Braga Netto e seus coligados – com base 

explicitamente ou não nestes dados – se manifestaram sobre a importância de ser repassada 

para a população do Rio de Janeiro a sensação de segurança, e sobre a preocupação com o 

aumento da criminalidade nos últimos anos. Diante disto, convocou a mídia para que 

reforçasse a divulgação das ações positivas da intervenção, entendendo que isso poderia 

mudar a percepção da população e ampliar a credibilidade das instituições. Observando estes 

discursos, é de se questionar, retoricamente, qual população precisa pagar com direitos 

fundamentais e inclusive com a vida para que esta sensação se espraie pelo estado. A tão 

buscada sensação de segurança é sentimento político estrategicamente manipulável, 

direcionável, e daí a explícita preocupação com os discursos midiáticos, com o que será dito, 

com a quantidade e qualidade de elogios que serão apresentados às operações.  

 Enquanto a invasão e ocupação de territórios nas favelas for uma estratégia 

fundamental para a garantia desta sensação, poderemos reconhecê-la enquanto um grande 

recurso discursivo para a garantia de privilégios de parte da população e para o consequente 

controle de outras partes, submetidas a um cotidiano de guerra e terror. Em outras palavras, 

enquanto se compreender, a partir de um rasteiro raciocínio causal, as comunidades populares 

como berçários das violências urbanas (lógica não muito distante à da sua afirmação, em 

séculos passados, enquanto berçários de doenças
47

), e, consequentemente, se direcionar 

apenas a elas discursos e práticas bélicas, não se oferecerá à cidade mais do que a reprodução 

de velhas práticas institucionais de violências, opressões e segregações. E para velhas práticas 

– mesmo quando mergulhadas nas novas roupagens tecnológicas, modernizantes ou pós-

modernizantes - velhos resultados. Neste sentindo, Stephen Graham, ao discutir sobre 

urbanismo militar (2016, p. 93), afirma que:  

 

A guerra mobiliza uma dialética carregada de apego ao local: a ideia de que „nossos‟ 

lugares são a antítese dos lugares do inimigo demonizado. Com frequência, essa 

polarização é fabricada e reciclada por meio dos discursos do Estado, amparados por 

representações adequadas à cultura popular. Ela sentimentaliza determinado espaço 

enquanto destitui a humanidade dos espaços do inimigo. 

 

O novo urbanismo militar, ainda, de forma geral aponta para a ideia de que (2016, p. 121) 

“novas ideologias militares de guerra permanente e sem limites estão intensificando 

                                                           
47 Tal como expõe Pechman (2002, p. 70), “polícia”, no Rio de Janeiro, surge não enquanto força apenas de 

contenção de criminalidade, mas, também, força que visa “polir”, ou, ainda, “adornar, assear”.  
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radicalmente a militarização da vida urbana. Longe de ser novo, o processo apenas acrescenta 

toques contemporâneos a transformações contínuas (…) para normalizar a guerra em si (…).”.  

 É interessante lembramos, nesse sentido das transformações contínuas, que em 2008 – 

não à toa, também dentro da década dos Grandes Eventos – foi implementado o projeto das 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), o que se deu nas áreas das “cidades negras” 

(CHALHOUB, 2011), ou “cidades quilombadas” (NEDER, 1997), ou, ainda, nas áreas em 

que habitam os que Loic Wacquant nomeou por “Condenados da Cidade” (2001), também a 

fim de manter estas populações sob controle militarizado. Estas unidades refletiram outra 

grande onda de instrumentalização do medo e de militarização passada na cidade, que 

desembocou no contexto mais atual. 

 A instalação de UPPs, a chegada da iniciativa privada com a cobrança de 

determinados serviços tais como taxas de luz, o embranquecimento, elitização e 

internacionalização de algumas dessas comunidades (como é o caso do morro do Vidigal) e a 

especulação mobiliária criada a partir da supervalorização de determinadas regiões 

“revitalizadas” ou nas proximidades das regiões dos eventos fizeram surtir, ainda, o efeito da 

chamada “remoção branca”: moradores mais antigos de determinadas comunidades se veem 

na necessidade de mudar de casa por não poderem mais arcar com o aumento do custo de vida 

nestas localidades
48

.  

 Seria imprescindível à imagem do Rio de Janeiro enquanto cidade global a aparência 

da retomada do controle do espaço urbano por parte das governanças e, daí, o investimento no 

controle das populações consideradas perigosas. Segundo Marielle Franco (2014, pp. 82-83), 

a instalação das UPPs aconteceu em comunidades que estavam dentro de “cinturões de 

segurança” construídos ao redor das localidades onde ocorreriam os Grandes Eventos. 

Segundo Vera Malaguti Batista, que nos traz o depoimento de uma líder comunitária da 

Cidade de Deus (2012, p. 119 e 139): 

 

Cleonice Dias, líder comunitária da „pacificada‟ Cidade de Deus, atesta: „nós que 

somos da comunidade sabemos que a UPP está ligada a uma satisfação pública para 

o Rio de Janeiro e o Brasil de que o Estado tem o controle das comunidades. 

                                                           
48

 Segundo Marielle Franco (2014, pp. 80-81): “Essa entrada nas favelas ocorre com cobranças de tarifas que 

anteriormente não faziam parte do orçamento dos moradores. A entrada da UPP absorve também a entrada da 

Light S. A.20 e de outras prestadoras de serviços, que começam a cobrar por esses serviços. Na favela Santa 

Marta, por exemplo, o primeiro serviço a ser regularizado foi o fornecimento de energia elétrica, em meados de 

2009. A partir de então, a Light ampliou o fornecimento tributado de energia na favela, referida pela 

concessionária como “comunidade modelo” de suas ações. Segundo a empresa, 90% dos quase dois mil 

domicílios não tinham fornecimento legal de energia. Após o levantamento, o mapeamento das moradias e a 

análise do consumo, a Light substituiu as ligações clandestinas, conhecidas como "gatos", pelo fornecimento 

regularizado, com relógios de medição de consumo para cada residência.  
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Querem dizer que haverá segurança porque nós, pobres, estaremos controlados, e 

que podem vir todos os investimentos para os megaeventos‟ (…) Temos que 

entender essa transformação da cidade em commodity, em cidade-empresa a ser 

vendida na bolsa de imagens urbanas na disputa desse capital fugaz. O projeto das 

UPPs faz parte desse projeto de cidade que precisa aparecer como único, necessário, 

imprescindível, um uníssono que precisa muito do esplendor do Estado de polícia 

com seus símbolos: quem pacifica são os caveiras de camisa preta”.  

 

 Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro – 

lugares, segundo a reflexão de Graham, que representam antíteses dos “nossos” lugares – são 

as três comunidades escolhidas como alvos do início das operações da intervenção federal. 

Chegam notícias de que o exército passa a revistar e a fichar sem critério os moradores, 

tirando em celulares pessoais fotografias e tomando seus dados. (EL PAÍS, 2018). De acordo 

com Braga Netto, na já mencionada entrevista exclusiva dada ao Globo News, isto se dá para 

averiguar instantaneamente se a pessoa não possui antecedentes criminais, evitando gasto de 

tempo e de recursos públicos com uma ida à delegacia. Também entra em discussão a questão 

dos mandados coletivos de busca e apreensão nas casas, ou seja, da busca e apreensão feita 

sem endereço delimitado, alto totalmente ilegal considerando o direito fundamental à 

inviolabilidade de domicílio. Nesta mesma entrevista, ao ser questionado sobre esta questão, 

Braga Netto afirma que não há que se falar em mandados coletivos, mas sim, em mandados 

que se referem a uma certa área de casas dentro de uma comunidade, dada a dificuldade de se 

estipular o endereço correto, sobretudo o número da casa buscada. O desrespeito ao direito de 

moradia – na verdade, o verdadeiro desprezo pela moradia popular, pela sua forma, pela sua 

estética, pela sua dinâmica – segue enquanto uma constante na cidade.  

 No dia 7 de abril de 2018, pouco tempo depois de decretada a intervenção, se efetivou 

aquela que, segundo o secretário de segurança Richard Nunes, foi a operação mais exitosa 

feita até então
49

, a Operação Medusa. Em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade, a polícia 

entrou em um show – evento público, com venda de ingressos e anúncios nas rádios e nas 

mídias em geral – e realizou a detenção aleatória de pelo menos 159 homens, incluídos 

adolescentes, partindo do princípio de que se tratava de uma festa de milicianos e de que 

todos estes homens teriam algum tipo de envolvimento com atividades criminosas. Um dos 

                                                           
49 “Fizemos uma operação que caracteriza o seguinte: não importa se o crime organizado é armado pelas 

diversas facções criminosas que nós enfrentamos ou se é desarmada, que caracteriza corrupção. Nós vamos 

combater esse crime implacavelmente. O crime não compensa e a sociedade do Rio de Janeiro cada vez mais vai 

se convencer disso. Essa é uma semana muito exitosa para a segurança pública do nosso estado. A intervenção 

federal começa a apresentar resultados positivos. Foram diversas apreensões, diversas operações bem-sucedidas 

e essa, sem sombra de dúvida, foi a mais exitosa” disse. Disponível em: 

<https://theintercept.com/2018/04/16/operacao-policial-contra-milicianos/>. Acesso em: abr. 2018. 
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presos foi Pablo Dias Bessa Martins, artista de circo que possuía viagem de trabalho marcada 

para a Suécia.  

 Da mesma forma, portanto, que são feitas buscas coletivas em domicílios populares 

sem respeito aos parâmetros constitucionais mínimos, são feitas apreensões coletivas e 

aleatórias de corpos, de indivíduos, em atividades que deveriam ser compreendidas como 

absolutamente cotidianas. Isto reflete também a negação do direito ao lazer nas áreas 

periféricas da cidade, enquanto que outras práticas de lazer e de consumo – sobretudo quando 

conectadas com estéticas e propostas internacionais – são plenamente autorizadas e inclusive 

incentivadas em outros pontos da cidade, as “áreas nobres”, restritas a determinadas 

categorias de indivíduos que, inclusive, também consomem cultura periférica, normalmente 

estereotipada e embranquecida. Sobre isto, Stephen Graham (2016, p. 75) afirma que 

“sistemas de comando e controle em estilo militar atualmente estão sendo estabelecidos para 

amparar a política de „tolerância zero‟ e práticas de monitoramento urbano criadas para 

excluir consumidores falidos ou figuras indesejadas dos novos enclaves de consumo e lazer”. 

 Em março de 2018, em outra reunião no CICC, desta vez juntamente a parlamentares, 

Braga Netto afirma a partir dos levantamentos feitos durante o primeiro mês de trabalho que 

para superar as dívidas com salários e com fornecedores existentes na segurança pública do 

Rio de Janeiro seriam necessários recursos na ordem de pelo menos R$3.1 bilhões. (O 

GLOBO, 2018a). Em seguida, o governo federal falou sobre liberar, no máximo, R$1 bilhão 

para as operações da intervenção, mas o orçamento continuava incerto (O GLOBO, 2018d). 

No mesmo período, fabricantes doaram fuzis e munições para o gabinete da intervenção, com 

entrega simbólica realizada no forte de Copacabana. Salesio Nuhs, presidente da Forja 

Taurus, doou 100 fuzis T4 e Fabio Luiz Munhoz Mazzaro, presidente da Companhia 

Brasileira de Cartuchos (CBC), doou 100 mil munições de calibre 446, e estiveram junto a 

Braga Netto e Richard Nunes no evento. (O GLOBO, 2018c). 

 Passada a agitação dos Megaeventos, e, ainda, a partir do impulso à ascensão do 

conservadorismo no pós-impeachment e na era da Operação Lava-jato, se colhe a renovação e 

o aprofundamento do discurso da guerra, do paradigma bélico, incluído o consequente retorno 

de membros das forças armadas aos holofotes políticos e institucionais e, também, como 

formuladores da opinião pública. Exemplos explícitos disso foram as declarações do General 

Villas Boas, comandante do exército brasileiro, em suas redes sociais oficiais no dia 3 de abril 

deste ano, ocasião da véspera do julgamento do ex-presidente Lula no STF. Segundo o 

general: “Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os 

cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à 
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Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais.”. (VILLAS BÔAS, 

2018). As declarações de Villas Boas foram partilhadas também por vários outros militares de 

altas patentes nas redes
50

. Neste mesmo período, o general de exército da reserva Luiz 

Gonzaga Schroeder Lessa afirmou ao jornal Estadão que se o STF permitisse que Lula se 

candidatasse e se elegesse presidente, não restaria outra alternativa a não ser a intervenção 

militar. Segundo ele, “se acontecer tanta rasteira e mudança da lei, aí eu não tenho dúvida de 

que só resta o recurso à reação armada. Aí é dever da Força Armada restaurar a ordem. Mas 

não creio que chegaremos lá”, (ESTADÃO, 2018b). 

 Stephen Graham (2016), em diálogo com David Harvey, ao discorrer sobre círculos 

conservadores e seus pensamentos sobre cidades, afirma (GRAHAM, 2016, p. 100): 

 

Como argumenta David Harvey, a profunda repulsa antiurbana vai ao encontro de 

uma tendência cultural mais ampla dentro dos círculos conservadores, nos quais 

discussões sobre a cidade tendem a “evocar um pesadelo distópico em que tudo o 

que há de pior no caráter fatalmente falho da humanidade se junta em um abismo de 

desespero”. Com muita frequência, então, os conservadores imaginam os bairros 

pobres nas cidades como uma espécie de estado de natureza hobbesiano – uma 

imagem que se funde perfeitamente com retratos das cidades “fracassadas” ou 

“selvagens” do Sul global, produzindo uma fantasia abrangente de urbanismo que 

engloba interior e o exterior dos Estados Unidos dos conservadores.  

 

 O autor reafirma, ainda, que nos Estados Unidos – à semelhança do que ocorre nos 

grandes centros urbanos brasileiros, que vivenciam de forma intensa aquilo que Vera 

Malaguti chama de “adesão subjetiva à barbárie” (2012, p. 37) – há um costume em 

demonizar determinados indivíduos, normalmente o urbanoide pobre e negro, perpetuado, 

também pela mídia, enquanto “o outro, selvagem e urbano”. Mais uma vez, afirma Graham, 

surge a figura do estado de natureza hobbesiano como definidora destes indivíduos, havendo 

nas cidades, dentro da lógica conservadora, “uma anarquia urbana controlada totalmente à 

margem da lei por implacáveis gangues de rua e que necessita, em resposta, de uma penologia 

autoritária e de militarização” (GRAHAM, 2016, p. 101).  

                                                           
50 “O general Freitas, comandante militar do oeste: "Mais uma vez o Comandante do Exército expressa as 

preocupações e anseios dos cidadãos brasileiros que vestem fardas. Estamos juntos, Comandante 

@Gen_VillasBoas!", escreveu em seu Twitter, que possui quase 5.000 seguidores. Já o general Pinto Sampaio, 

também com quase 5.000 seguidores, disse: "Como disse o consagrado historiador Gustavo Barroso: 'Todos nós 

passamos. O Brasil fica. Todos nós desaparecemos. O Brasil fica. O Brasil é eterno. E o Exército deve ser o 

guardião vigilante da eternidade do Brasil'. *Sempre prontos Cmt!!*". Por sua vez, o general Miotto respondeu a 

Villas Bôas: "Estamos juntos meu COMANDANTE!!! na mesma trincheira firmes e fortes!!!! Brasil acima de 

tudo!!! Aço !!!"”. (EL PAÍS, 2018). Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/02/politica/1522697550_276313.html>. Acesso em abr. 2018. 

https://twitter.com/Gen_Ex_Freitas#_blank
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 Estas vidas, compreendidas portanto pelo pensamento conservador e hegemônico 

enquanto reprodutoras de uma espécie de estado de natureza hobbesiano, são aquelas que 

infligem as “demandas por ordem”, noção esta sempre ressaltada por Vera Malaguti (2012), e 

que, portanto, oferecem riscos para a cidade e para as vivências que exprimem o aceitável 

para aquele pensamento. São postas, portanto, como figuras que, em seu ethos, espraiam 

tensões, espraiam medo. Manipulando este sentimento, burocratas que põe em prática 

pensamentos conservadores contemporâneos, pensamentos estes advindos de nossas matrizes 

teológicas políticas conservadoras (não à toa, nos lembra Gizlene Neder (2007), um dos lemas 

jesuítas do século XVI é o perinde ac cadaver, ou seja, o “obedece como um cadáver”), 

colocam a obediência e a submissão enquanto necessidades para o apaziguamento, para a 

pacificação, para a possibilidade de convivência em sociedade, para o bom usufruto das 

cidades. Segundo Graham (2016, p. 103), “o discurso sobre „almas perdida‟ em „cidades 

perdidas‟ promove um „outro‟ essencializado e demonizado. Ao mesmo tempo, promove 

metáforas militares: o „soldado de cristo‟ precisa se mobilizar para recuperar a raça maligna 

(...)”.  

 Portanto, àqueles que não correspondem às diretrizes dos dogmas da aceitação e da 

submissão, aos corpos estranhados, lidos como estrangeiros internos, destoantes das paisagens 

hegemônicas, restam o controle por meio de estratégias de organização autoritária do espaço, 

por meio de determinados dispositivos tecnológicos, por meio de práticas e discursos 

institucionais violentos, por meio de criminalizações, ou, até mesmo, por meio do próprio 

extermínio.  

 Vera Malaguti Batista (2003, pp. 52-53), em seu estudo sobre o medo na cidade do 

Rio de Janeiro em diferentes tempos de sua história, nos alerta para o fato de que este 

sentimento tem historicamente servido como forma de se legitimar estratégias de 

neutralização e disciplinamento: 

 

No Brasil, a difusão do medo do caos e da desordem tem sempre servido para 

detonar estratégias de neutralização e disciplinamento planejado do povo brasileiro. 

Sociedades rigidamente hierarquizadas precisam do cerimonial da morte como 

espetáculo de lei e ordem. O medo é a porta de entrada para políticas genocidas de 

controle social. 

 

 Neste tom, percebemos neste momento do pós-grandes eventos mais uma nova onda 

de instrumentalização do medo – também chamado, conforme os discursos dos grandes 

burocratas do momento, de “sensação de insegurança” - enquanto um dos grandes 
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justificadores para a implementação de políticas conservadoras de organização do espaço 

urbano. Se em séculos passados assistimos o haitianismo, ou seja, o medo de uma 

organização rebelde massiva da população escravizada, e, também, o medo das 

contaminações por doenças várias (cujos culpados eram, principalmente, o modo de vida em 

cortiços e seus moradores, quais sejam, populações pobres, imigrantes, negras) enquanto 

justificadores de determinadas políticas urbanas, temos, no contemporâneo, o medo do tráfico 

de drogas e das milícias (ou o medo de que se desenvolvam para além das favelas, já que 

comumente se prega que tais atividades se desenvolvem apenas nestes espaços) enquanto 

novos justificadores.  

 A cada véspera de uma drástica implementação de políticas e reformas conservadoras 

há o tensionamento de algum alvo a ser temido e, consequentemente, combatido. “A 

militarização contemporânea está ligada a uma economia do desejo, bem como a uma 

economia do medo”, é o que afirma Marieke de Goede (apud GRAHAM, 2016, p. 124). Neste 

sentido, políticas de produção e reprodução do espaço urbano e de busca pela garantia da 

sensação de segurança (isto é, sensação que remete ao oposto do medo), no contemporâneo 

constantemente tocadas dentro da lógica da guerra permanente, caminham cada vez mais 

entrelaçadas; temos, ainda, cada vez mais uma identificação entre políticas públicas de 

organização urbana e políticas de segurança, de controle. 

 A militarização, ou a sua intensificação em mais uma grande onda, a nosso ver, 

coloca-se como o verdadeiro e maior dos legados em segurança dos Grandes Eventos. A 

experiência de sediar eventos internacionais de grande porte bem serviu para alimentar o que 

Graham (2016) chama de “novo urbanismo militar” (sempre problematizando este “novo”, 

mantendo em mente as matrizes conservadoras e autoritárias que formaram nosso país e as 

permanências históricas de longa duração). Segundo Graham (2016, p. 30): 

 

O novo urbanismo militar se alimenta de experiências com estilos de objetivos e 

tecnologia em zona de guerras coloniais, como Gaza ou Bagdá, ou operações de 

segurança em eventos esportivos ou cúpulas políticas internacionais. Essas 

operações funcionam como um teste para a tecnologia e as técnicas a serem 

vendidas pelos prósperos mercados de segurança nacional ao redor do mundo.  

 

 Outros autores coadunam com esta mesma conclusão. É o caso, por exemplo, da 

professora Lia de Mattos Rocha (2018, 237):  

 

Se o argumento apresentado aqui tem validade (…), podemos afirmar que os efeitos 

do que identificamos como crescente militarização da vida nas cidades brasileiras 

permanecerão. Pois, se a presença de soldados e aparatos militares nas favelas 
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cariocas não é novidade, o acionamento desta possibilidade com maior frequência e 

maior aceitação a cada vez que é executado já indica que a retirada das Forças 

Armadas do cenário da cidade não significa o retorno a patamares anteriores à 

presença militar: o legado da “pacificação”, assim como dos outros dispositivos 

apresentados aqui como a GLO, é a disseminação da militarização como elemento 

ordenador da vida social. Ainda que acionada em alguns contextos, e retirada em 

outros, a militarização da vida deixa seus sedimentos por onde passa, produzindo um 

acúmulo que em outros tempos foi chamado de “entulho autoritário”, e do qual 

ainda lutávamos para nos livrar.  

 

 Tentamos oferecer aqui, assim, uma reflexão-percurso entre os discursos sobre legado 

em segurança nos grandes eventos – sobretudo a ideia de integração e seus aparatos 

referentes, com destaque para o CICC – e as práticas contemporâneas de controle militarizado 

do território e da população. Este, um legado não anunciado e, não por isso, menos 

programático sobre a forma como tem se organizado a cidade e a sua população. 
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CONCLUSÃO 

 

“Guerra e serviço, férias e convocação, cartão vermelho 

e cartão verde, excelências, ministros, generais e 

escritórios, quão irreal era aquele mundo sombrio, mas 

vivo e cheio de poder para envenenar o mundo, e a 

mim, simples andarilho e pintor de aquarelas, tirar-me 

de meu refugio. (...) A realidade era bem outra e se 

chamava guerra, emanava da boca de sargentos e 

generais e eu tinha que correr, e de todos os outros vales 

do mundo mil outros tinham que correr. Era uma nova 

era que começara e nós, pobres animais, corríamos 

rapidamente, e o tempo se prolongava ainda mais. 

Durante toda a viagem a água soluçante sob a ponte 

cantou em mim, o cálido cansaço do anoitecer ressoava 

em mim e tudo parecia ridículo demais e confuso." 
(Caminhada – Hermann Hesse). 

 

A partir do que foi discutido neste trabalho, podemos perceber que a cidade-marca 

Rio2016, a Olympia – como é chamada por Rodrigo Mac Niven em documentário que fez 

para contar sobre os impasses da construção deste novo lugar – é apresentada, sobretudo 

internacionalmente, como uma topia, um topos, um lugar pronto, adequado às expectativas, 

ou, ao menos, bem direcionado ao devir proposto enquanto diretriz para grandes centros 

urbanos contemporâneos globalizados. É posta para ser vivenciada, contudo, enquanto uma 

utopia autoritária, um grande devaneio de um conjunto de autoridades políticas e empresariais 

que se faz real não nas benesses prometidas e não de acordo com as imagens e palavras de 

suas propagandas e promessas, mas sim, em seus efeitos não anunciados, nas exclusões e 

segregações consequentes
51

.  

Observamos, no desenvolver deste trabalho, portanto, a tentativa da implementação de 

um determinado paradigma de cidade, que é a cidade-negócio ou cidade-mercadoria – este 

que é intimamente conectado com as necessidades do capital contemporâneo e bastante 

incentivado pelas diretrizes estabelecidas para Megaeventos – porém, de forma associada a 

permanências autoritárias de longa duração, a uma formação histórica, política e social 

ideologicamente conservadora, e, ainda, a uma conjuntura de crise política e financeira e a 

uma nova onda de avanço do conservadorismo.  

Belicismos e higienismos manobrados por interesses de mercado e por uma difusa 

rede de controle instigada pela mídia hegemônica se mesclam na produção da cidade do Rio 
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de Janeiro. Aquilo que foi gestado sob o pretexto da garantia dos Megaeventos e da 

necessidade de se deixar um legado para a cidade – incluída a ideia de segurança integrada, 

com direito a incorporação das forças armadas – é hoje bem apropriado, instrumentalizado, 

pelas novas ondas conservadoras crescentes e nascentes em nosso país.  

 Pierre Legendre (1989, p. 05-06), ao refletir sobre as relações entre Estado, pai e lei, 

afirma que a quintessência do poder genealógico é a função de fundar, a autorização para que 

a criança – o indivíduo – possa viver, possa construir sua própria identidade. Para ele, 

portanto, o chamado “princípio do pai” é uma noção lógica da qual depende a construção da 

subjetividade humana. O Estado, por ser compreendido enquanto uma espécie de responsável 

central pela regulamentação da vida em sociedade, assume papel importante e delicado na 

reprodução social deste princípio. Tanto regulamenta o exercício do poder genealógico por 

indivíduos quanto se apresenta, num nível macroestrutural, como uma espécie de pai, como a 

figura que regulamenta, que permite, proíbe, delimita, lançando mão dos aparatos que cria e 

organiza para garantir estes processos.  

 Considerando os diversos dilemas consideravelmente violentos e autoritários presentes 

na história da formação social de nosso país, e a forma como, usualmente, são elaborados 

institucionalmente os conflitos sociais, verifica-se neste Estado uma figura paterna que muitas 

vezes oscila entre ausência e degradação e, portanto, uma figura que, em muitos momentos, 

vai negativamente de encontro negativamente a processos constitutivos de determinadas 

identidades e pluralidades e a processos emancipatórios, a nível individual e coletivo. E o 

corpo mítico do rei, tal como discutirá Ernst H. Kantorowicz (1998), é aquele corpo que se 

coloca para além da imperfectibilidade do corpo físico, que se projeta na eternidade e que, 

portanto, não é passível de erros. 

 Segundo nos lembra Gizlene Neder (2001, p. 122), em nosso país, há menos de dois 

séculos atrás, o paterfamilis – figura que detinha poder sobre todos os membros da família e 

sobre os empregados – inscrevia sobre o corpo do negro escravizado os açoites das tentativas 

de controlá-lo e de submetê-lo, de forma a lembrar que “dependia de cada um prestar a 

obediência devida de acordo com o seu lugar” (p. 122). O Estado-pai, também admitido como 

responsável por garantir a ordem segundo as demandas hegemônicas – constantemente, 

classistas, racistas – e por lembrar a cada um qual o seu devido lugar nestes termos, por meio 

de seus instrumentos repressores garante a perpetuação das marcas nos corpos, sobretudo nos 

corpos negros e pobres, herdeiros das violências históricas. É o que sinalizam os excluídos do 

New World projetado sobre o espaço do Rio de Janeiro, os removidos de seus lares pelas 

remoções, os proibidos de trabalhar, tais como os ambulantes da região portuária e outras 
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áreas sequestradas enquanto exclusivas para as empresas e instituições associadas aos 

Grandes Eventos, os confinados pelas trincheiras cavadas pelas estratégias de militarização 

dos locais onde vivem, militarização esta representada, no contemporâneo, inicialmente pelas 

Unidades de Polícia Pacificadora, que se espalharam por Olympia a partir de 2008, pelas 

operações GLOs e que, por fim, é sacramentada pela intervenção federal militar de 2018. 

 A forçosa afirmação de um “amanhã‟, o vício pelos processos de modernização, ou, 

ainda, de contemporaneização, de ajuste às demandas do capitalismo vídeo-financeiro e a seus 

modelos de cidade e de persecução de segurança, presente em logomarcas, em nomes de 

museus, em nome de instituições, se coloca, numa ou noutra medida, enquanto uma 

continuidade de produção do espaço no Rio de Janeiro. Esta continuidade, assim, repinta a 

imagem daqueles que são perseguidos enquanto representantes do ontem, do atraso. 

 A isto tudo, segue sempre associada a mídia hegemônica e a espetacularização por ela 

proposta. Walter Benjamin, no texto “Pensamentos e visões de um decapitado" (1986), narra, 

minuto a minuto, a experiência de assistir uma decapitação pública e a reação das pessoas 

frente a este evento. Anos depois, Michel Foucault (2004) reflete sobre os suplícios e outras 

práticas públicas equivalentes. A forma como elaboramos o sentido da dor do outro, o que 

entendemos enquanto “outro”, a forma como nos integramos ou nos distanciamos de outros 

sujeitos, e a participação da mídia na construção destas lógicas é objeto de reflexão de Judith 

Butler em “Quadros de Guerra” (2015), bem como de Susan Sontag em “Diante da dor do 

outro” (2003), que lhe inspirou. O gozo com estes espetáculos de exposição constante de 

dores, e a prática de entendê-las sempre enquanto de um outro absolutamente distante – 

sobretudo quando se trata de um condenado, ainda que um “condenado da cidade”, nos 

remetendo, novamente, a Wacquant – também segue se provando enquanto uma grave 

continuidade histórica.  

 A mídia hegemônica serve, portanto, como instrumento que impulsiona a adesão 

subjetiva à barbárie e a produção do medo – conforme, tal como dito, expõe Vera Malaguti – 

que se sustentam, todos, num processo de retroalimentação. No país da cidade de maravilhas, 

há uma legião de rainhas vermelhas pedindo que cabeças de Alices – estas, donas de corpos 

aventureiros, subjugados a uma estrangeirização e colonização internas ao lugar onde habitam 

- sejam cortadas. Por toda a parte, desejos e gozos institucionais e sociais de natureza macabra 

nos provam que ainda estamos falhando, enquanto sociedade, na elaboração de nossas 

memórias coletivas, sobretudo as mais traumáticas. 

 Ovos de serpente se espalham, alguns já efetivamente chocados. Cresce o fascismo, ou 

algo que, em sua complexidade própria, talvez ainda não tenha um nome plausível pelo qual 



106 

podemos chamá-lo. Pensamos as violências da história do presente e colhemos seus indícios 

enquanto eles nos desrespeitam, machucam, torturam e matam. Observamos – e tentamos 

entender e falar sobre – as cobras e seus ovos, ao mesmo tempo em que eles nos fecham em 

emboscadas, nos amedrontam, nos mordem.   

 Mas se existem as continuidades, existem as rupturas, ou tipos específicos de rupturas 

e de fissuras, marcas deixadas pelas insurgências. Espaços como a Avenida Rio Branco e a 

Avenida Presidente Vargas, abertas de maneira questionável e sob muitas consequências 

nefastas em séculos anteriores, foram tomados enquanto alguns dos espaços nos quais mais 

acontecem marchas, protestos, nos quais mais são apresentadas outras narrativas possíveis de 

cidade, de futuro, de compreensão da história.  

 Frente às segregações produzidas pelos Grandes Eventos, se levantaram, por exemplo, 

os Comitês Populares aqui mencionados, e a sua articulação nacional. Se levantaram diversos 

agrupamentos de atingidos pelas remoções, grupos de camelôs, de trabalhadores populares em 

geral. Se levantaram, também, organizações de defesas de direitos, nacionalmente e 

internacionalmente, e mesmo setores mais progressistas de instituições tradicionais, tais como 

a Ordem dos Advogados, a Defensoria Pública, o Ministério Público. É de se perceber, 

portanto, que, seja simbolicamente, ou materialmente, a cidade é disputada, é significada e 

ressignificada pela vontade de fazer viver, por indignações que se convertem constantemente 

em lutas. Outras apostas para o sentido de um “amanhã” estão em jogo. 
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