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RESUMO 
 

 

KNÖLLER, Patrícia de Vasconcellos. Conflitos urbanos em tempos de nova cartografia 

carioca. Desapropriação como instrumento de política de reurbanização da Cidade do Rio 

de Janeiro: estudo de caso do reassentamento das Ocupações Machado de Assis e Zumbi dos 

Palmares. Dissertação de mestrado. Orientação do Prof. Dr. Napoleão Miranda. Niterói: Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, 2018. 

 

 

A pesquisa analisa as consequências do deslocamento forçado de moradores das comunidades 

Machado de Assis e Zumbi dos Palmares, originárias da região portuária da cidade do Rio de Janeiro, 

cujas remoções foram facilitadas pelo manejo da desapropriação como ponto de partida e meio de 

promoção da atual política de reurbanização da cidade, em função dos preparativos para os 

megaeventos esportivos de 2014 e 2016. O recorte temporal (2009-2017) e geográfico proposto 

coincide com os primeiros decretos expropriatórios na gestão do prefeito Eduardo Paes, na mais 

recente fase de reurbanização estratégica da cidade. O que aconteceu com os moradores das 

comunidades removidas após o seu reassentamento? Os métodos de pesquisa qualitativa aliam a 

pesquisa descritiva dos fatos e conflitos de diversas ordens à pesquisa empírica, através da 

observação participativa, junto aos locais onde foram reassentadas as comunidades removidas da 

região central da cidade. A estrutura do texto obedece a uma análise conforme os seguintes pontos 

básicos: contextualização da política de remoções na zona portuária carioca, os atores sociais 

envolvidos, bem como a trajetória de duas comunidades tradicionais da região que foram removidas 

em função dessa política, e os efeitos dessa remoção na vida dos moradores. Como resultado, aponta-

se a vinculação da atual política de reurbanização da cidade a interesses que passam ao largo do 

interesse público, mas sob a sua justificativa, de forma a maquiar questões fundiárias e de disputa no 

mercado imobiliário, revelando ainda efeitos danosos à população removida que se constituem em 

dados que devem ser considerados em futuros planejamentos urbanísticos.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desapropriação. Reurbanização. Reassentamento. Planejamentos 

urbanísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

KNÖLLER, Patrícia de Vasconcellos. Urban conflicts in times of new carioca cartography. 

Expropriation as an instrument of redevelopment policy of the City of Rio de Janeiro: a case 

study of the resettlement of the Machado de Assis and Zumbi dos Palmares occupations. 

Master’s Dissertation. Orientation of professor Dr. Napoleão Miranda. Niterói: Postgraduate 

Program in Sociology and Law of the Federal Fluminense University, 2018.  

 

The research analyzes the consequences of the forced displacement of residents from Machado de 

Assis and Zumbi dos Palmares communities, placed in the port area of Rio de Janeiro city, which 

was favored by the expropriation management as a starting point and promotion mean of the current 

urban redevelopment policy, in preparation for the sports mega-events of 2014 and 2016. The time 

(2009-2017) and place proposed match the first expropriation decress from mayor Eduardo Paes 

management, in the most recent period of strategic reurbanization of the city. What happened with 

the removed residents after their resettlement? The qualitative research methods combine the 

descriptive research of facts and conflicts of various orders with the empirical research, through 

participatory observation, at the places where the communities removed from the city central region 

resettled. The text structure follows an analysis according to the following basic topics: 

contextualization of Rio de Janeiro port zone removal policy, the social actors involved, as well as 

the path of two traditional communities that were removed because of this policy, and the effect of 

this removal in the resident’s life. As a result, it is pointed out the linkage between the current urban 

redevelopment policy and interests that are away from the public interest, but under its justification, 

in order to make up land and dispute issues in the real estate market, also revealing harmful effects 

to the removed population that constitute data that should be considered in future urban planning. 

 

KEY WORDS: Expropriation. Reurbanization. Resettlement. Urban planning.   
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Introdução 

O tema desta dissertação discute as consequências do deslocamento forçado de moradores 

da região portuária da Cidade do Rio de Janeiro, em função das obras de preparação para a Copa 

do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Em particular, o deslocamento de 

duas comunidades tradicionais daquela região, a Ocupação Machado de Assis e a Ocupação Zumbi 

dos Palmares, cujos moradores ocupavam imóveis privado e público, respectivamente, há mais de 

cinco anos. A alternativa mais viável oferecida pela Prefeitura foi o reassentamento das famílias 

em conjuntos residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) nos bairros de Senador 

Camará e Cosmos, ambos na zona oeste da cidade, locais distantes cerca de 40 e 60 km, 

respectivamente, da antiga moradia. 

Conforme os discursos governistas, os megaeventos esportivos representam oportunidades 

para que as cidades-sede se revitalizem, mudando sua configuração, e cumprem uma dupla agenda 

em que ao mesmo tempo se moderniza a infraestrutura urbana e se melhora a aparência das cidades, 

que representam saltos urbanísticos difíceis de atingir em ritmos normais.   

Devido ao grande aporte de recursos disponibilizados para as obras de infraestrutura urbana 

no contexto dos megaeventos, representava uma considerável oportunidade para o enfrentamento 

de grandes problemas que afligiam a população carioca, como o da mobilidade urbana e o da 

necessidade de recuperação de áreas degradadas para a habitação, comércio e turismo, com ênfase 

naquelas localizadas na área central da cidade, local de abandono crônico de investimentos públicos 

e com grande potencial econômico. 

Um complicador para a redefinição territorial envolvida nos projetos de reabilitação urbana, 

que acompanha as obras de infraestrutura necessárias aos preparativos dos megaeventos esportivos, 

quando ocorre em áreas de grande densidade demográfica, esbarra quase sempre na questão das 

desapropriações e remoções de populações que ocupam essas áreas. E costumam ser o ponto de 

partida para a atuação estatal. Quando o ideal é o desenvolvimento de uma política de revitalização 
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das áreas com inclusão de suas populações tradicionais ou que já habitem nesses territórios. 

A Constituição Federal Brasileira privilegia as atividades urbanísticas, sempre com foco no 

bem-estar comum e vetorizada pela finalidade social da propriedade. Para revitalizar uma cidade, 

muitas vezes é preciso que o poder público lance mão de sua supremacia em busca do bem da 

coletividade e exproprie propriedades pelo instituto da desapropriação, conforme previsão 

constitucional expressa (art. 5ª, XXIV CF).  

É imprescindível que a política pública definidora da reorganização urbanística também 

considere, nessas desapropriações, os efeitos da questão social do desalojamento de pessoas. Como 

as obras visam revitalização de espaços, os efeitos geralmente se concentram em áreas degradadas, 

cuja população é, em geral, de baixa renda. Muitas das moradias afetadas são irregulares, 

geralmente comunidades ou favelas, em que frequentemente os argumentos para a remoção dessas 

populações fazem referência à sua localização em áreas de risco, questões de saúde pública, 

projetos de reabilitação ou revitalização urbana. 

 O habitante desalojado, por viver em moradia desregulamentada, não recebe a necessária 

compensação pela sua remoção, aumentando o prejuízo das populações desalojadas. O Município 

deixa de garantir aos desalojados o mínimo existencial constitucionalmente previsto e geralmente 

não concede indenização que permita ao morador adquirir outra habitação de mesmo padrão ou na 

mesma localidade. 

A discussão central não se limita, portanto, somente em urbanizar, mas como urbanizar 

convivendo ao mesmo tempo com a questão social do desalojamento de pessoas. É necessário 

considerar esses componentes para se justificar a excepcionalidade da intervenção estatal na vida 

das pessoas e superar os efeitos negativos. 

O capital empregado nas obras urge por lucros e somente se põe em movimento quando 

sabe que será multiplicado e remunerará regiamente aqueles que o disponibilizam. Nessa esteira, 

surgem as injustiças e aumentam as desigualdades.  

Lecionando a disciplina de Direito Administrativo em cursos de graduação e pós-graduação 

desde 2009, tenho estado constantemente em contato com a temática da intervenção estatal na 

propriedade privada, da qual faz parte o instituto da desapropriação.  
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E, embora eu já tivesse conhecimento doutrinário e acadêmico sobre o tema, foi a partir 

da atuação prática, quando advoguei por duas ocasiões como representante de partes expropriadas, 

que pude vivenciar mais de perto o conflito que muitas vezes se instaura quando o poder público 

lança mão de política urbanística cuja estratégia para a reorganização territorial implica no manejo 

da desapropriação.  

Foi a partir dessa experiência que nasceu meu interesse pessoal na discussão do tema, que 

se tornou mais instigado à medida que aumentavam os transtornos decorrentes das obras que 

modificaram radicalmente a cartografia urbana da cidade do Rio de Janeiro. E, mais 

particularmente, devido à inquietação que sentia ao observar os transtornos impingidos às 

populações removidas, com violações de muitos de seus direitos sociais básicos e até mesmo de 

seus direitos humanos.  

A utilização de um procedimento administrativo drástico como a desapropriação deve ter 

como escopo e finalidade a promoção da integração social e dignidade humana, inseridas no 

conceito de interesse público, de modo a representar o exercício de um poder-dever pela 

Administração Pública (art. 5º, XXIV da CF/88), o que ela concretiza através de seu poder de 

império 1. 

Na contramão desse entendimento, quando o Estado atua através de seu poder de império 

para a remoção de comunidades inteiras, mas utilizando-se de argumentação falaciosa e sem 

garantia de mecanismos que possibilitem que essas pessoas continuem a viver suas vidas em 

condições melhores ou pelo menos equivalentes ao seu modus vivendi anterior, está o poder público 

praticando verdadeiro desvio de finalidade, valendo-se de políticas públicas que, em última análise, 

apesar de legais, se revelam imorais.  

A invocação do jus imperii pelo Estado não pode estar dissociada do interesse público 2, 

tampouco cometer o equívoco de se “supor que, sendo os interesses públicos interesses do Estado, 

                                                             
1 Nas palavras de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (1964, p. 36), os atos estatais revestidos de poder de império 

são aqueles que “ocorrem, através de processos técnicos de imposição autoritária da sua vontade, nas quais se 

estabelecem as normas adequadas e se conferem os poderes próprios para atingir o fim estatal que é a realização do 

bem comum. É a ordem natural do direito interno, nas relações com outras entidades menores ou com os particulares”. 
2 Conforme Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 61), interesse público é aquele resultante do conjunto dos 

interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e 

pelo simples fato de o serem” (grifo do autor).  
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todo e qualquer interesse do Estado seria ipso facto um interesse público” (BANDEIRA DE 

MELLO, 2009, p. 62).  

Atos de autoridade do poder público, como a desapropriação e a remoção, não podem ser 

justificados a qualquer preço, de forma a aniquilar direitos de milhares de pessoas, na concretização 

de políticas “públicas” nas quais a consulta pública não foi além do cumprimento de mera 

formalidade.  

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, legitimador da 

intervenção estatal na propriedade privada e, consequentemente, na dinâmica social, não pode ser 

invocado para funcionar como agente promotor de desigualdade e desagregação social. 

Movida por essas inquietações e pelo desejo de compreender melhor a sistemática dos 

conflitos urbanos que estavam (estão) ocorrendo em função das modificações na cartografia da 

cidade, já realizada a Copa do Mundo de Futebol e na iminência dos Jogos Olímpicos, dediquei-

me ao projeto de mestrado, em 2015, optando por apresentá-lo ao Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia e Direito (PPGSD), por sua interdisciplinaridade e possibilidade de discussão e 

flexibilização de certos dogmas, o que se tornaria inviável em um programa puramente de Direito, 

mais hermético diante da vinculação das decisões dos tribunais superiores.  

Em 2016, já tendo ingressado no PPGSD da Universidade Federal Fluminense, comecei 

a desenvolver a pesquisa descritiva a que me propus, que envolveu também uma pesquisa de campo 

junto aos locais de reassentamento das comunidades removidas da região central da cidade.  

A proposta desse trabalho, portanto, é apresentar fatos sobre a situação de pessoas que 

foram desalojadas de seu habitat e que tiveram suas moradias desapropriadas e/ou sofreram 

remoção 3, dentro da política de revitalização da região portuária do Rio de Janeiro. O que 

                                                             
3 Os termos desapropriação ou expropriação são considerados sinônimos pelo Direito Administrativo (conforme o 

próprio decreto expropriatório, DL nº 3.365/41, artigos 26, caput e § 1º; 28; 29; 31; 34, caput; 34-A, caput e §§ 1º, 2º 

e 3º; 35; 36; 37 e 40). Aqui, a utilização dos termos, conforme a referida legislação pertinente, está relacionada à 

retirada de moradores de suas propriedades pelo poder público, mediante procedimento formal, com necessário 

pagamento de indenização, seja por via de acordo ou procedimento judicial, respeitado o devido processo legal. O 

termo remoção ou desalojamento tem conotação associada à retirada forçada do morador (OBSERVATÓRIO DE 

REMOÇÕES, s.d.), podendo ser definitiva ou temporária, devendo-se priorizar o retorno da população removida à 

área original de sua habitação, ou, quando não for possível, reassentando-a em área situada o mais próxima possível 

da habitação original.   
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aconteceu com aquelas famílias de baixa renda que ocupavam aqueles espaços?  

Se as políticas urbanísticas na cidade implicam em remoções desde o século passado, suas 

consequências implicarão em marcadores históricos cujos resultados de desigualdade e segregação 

social estão fadados a uma mesmice? Uma espécie de jogo de cartas marcadas, onde já se sabe de 

antemão os riscos envolvidos e quem ganha ou perde? 

Nesse contexto, identifiquei duas das comunidades tradicionais da região portuária que 

foram removidas e conheci o local onde foram reassentadas, buscando avaliar as consequências 

desse processo de remoção na vida desses moradores no tocante às vulnerabilidades sociais, riscos 

e perigos a que se tornaram expostos, ou melhoria de suas condições de vida diante do novo local 

forçado de moradia.  

Ainda que as primeiras desapropriações na cidade do Rio de Janeiro datem historicamente 

desde 1875, com o governo Pereira Passos, e na atualidade tenham se intensificado no último 

mandato do governo de César Maia (2005-2009), já delineando a lógica de um 

“empreendedorismo” (HARVEY, 2005, p. 172) urbano, com os preparativos para os Jogos Pan-

Americanos de 2007, metodologicamente o recorte temporal proposto para essa pesquisa vai de 

2009 a 2017.  

O recorte temporal proposto foi em razão das remoções das comunidades que foram objeto 

de estudo terem ocorrido na gestão do prefeito Eduardo Paes, que, no contexto de preparativos para 

os megaeventos da Copa do Mundo de Futebol (2014) e Jogos Olímpicos (2016), objetivando 

promover a revitalização da região portuária do Rio, afetou diretamente oito comunidades 

tradicionais daquela área, das quais duas foram selecionadas para a pesquisa de campo. 

Quanto ao recorte geográfico, a escolha da região portuária ocorreu em função de muitas 

outras instituições de pesquisa já estarem atuando em outras áreas da cidade, junto a outras 

comunidades, estudando os efeitos dos impactos provocados pelos mesmos preparativos para os 

megaeventos esportivos. 

Havia a produção de trabalhos descrevendo a situação das muitas comunidades afetadas pelo 

impacto dos megaeventos no Rio, inclusive na região portuária, cujo recorte temporal inclui o 
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período até os preparativos para os megaeventos, com poucas referências sobre a situação dessas 

comunidades após esse período preparatório ou após a realização dos Jogos Olímpicos. Motivo 

pelo qual direcionei a busca de dados sobre a situação das duas comunidades selecionadas para o 

trabalho de campo, objetivando descobrir as condições de vida de seus ex-integrantes depois de 

cessado o motivo/motivação governamental oficial que deu origem ao desalojamento dessas 

comunidades. 

A proposta desse trabalho é a de uma pesquisa descritiva, através de revisão documental 

e bibliográfica, com foco também na mídia digital, em que notícias sobre o assunto são compiladas 

e discutidas, cujo ponto de partida recai na identificação de áreas e populações atingidas pelas 

desapropriações por utilidade pública para fins urbanísticos, marco inicial de atuação do poder 

público para a consecução das obras e preparativos para realização da Copa do Mundo de 2014 e 

dos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. 

Como objetivos específicos, a pesquisa busca: 

 Identificar, comparar e relatar se, na prática, ocorreu diferença ou semelhança entre 

o discurso oficial do poder público, justificador do manejo do instituto drástico da 

desapropriação para remoção dos moradores, e os impactos sociais provocados 

pelas alterações promovidas, considerando-se fatores como a mobilidade urbana, a 

ocorrência de especulação imobiliária e a gentrificação derivada da valorização 

urbana. 

 Relatar aspectos relacionados ao (des)respeito aos direitos fundamentais dessas duas 

comunidades afetadas pelas desapropriações, a distribuição dos ônus e eventuais 

favorecimentos de áreas e grupos, com ênfase ainda na discussão acerca da 

conveniência de adoção de uma gestão pública participativa e democrática na 

definição dos rumos de uma cidade reformulada.  

 Analisar as consequências do processo de remoção na vida desses moradores no 

tocante às vulnerabilidades sociais, riscos e perigos a que se tornaram expostos, ou 

melhoria de suas condições de vida diante do novo local forçado de moradia. 

 A pesquisa é tangenciada pelo modelo de marketing urbano, adotado pelo governo 
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municipal do Rio de Janeiro como estratégia de política urbanística da cidade. Com importante 

contribuição de David Harvey (1996; 2005; 2013) para a compreensão desse novo modelo 

estratégico como um alinhamento das economias capitalistas desde a recessão econômica de 1973, 

quando desponta um modelo de governança urbana influenciado pelo “empresariamento urbano”, 

que insere as cidades em um ranking competitivo, no qual a moeda de valor é o potencial para 

atrair investimentos do capital, principalmente o internacional.  

Carlos Vainer (2011; 2013; 2016), Ermínia Maricato (1995; 2009; 2014) e Raquel Rolnik 

(2009; 2010; 2015; 2016) são importantes referenciais teóricos, bem como outros autores 

nacionais, que em muito contribuem para a crítica local do fenômeno, trazendo uma visão 

interdisciplinar na abordagem das consequências desse novo norteador de políticas públicas 

urbanísticas.  

A literatura de Raúl Zibechi (2015) em muito auxilia para relacionar a controvérsia com 

seus efeitos sobre outros países da América Latina, ao relatar experiências muito semelhantes em 

relação ao modus operandi dos governos municipais na maneira de conduzir a política de gestão 

de outras cidades, com a utilização de mecanismos administrativos que em última análise reforçam 

a busca desenfreada do lucro e aumento de poder para a iniciativa privada, enquanto enfraquecem 

movimentos populares de resistência que buscam disputar e fazer valer seu direito à cidade.  

Fazendo uma ponte com a interdisciplinaridade do Programa, foram abordados aspectos 

legais e jurisprudenciais pertinentes aos temas sob análise, bem como a discussão dessas fontes 

com base na doutrina do Direito, culminando na abordagem de ordem prática da desapropriação, 

bem como das controvérsias suscitadas. 

Os dados foram coletados junto a órgãos públicos oficiais, incluindo a Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Obras, o Instituto Municipal de Urbanismo 

Pereira Passos e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considerando-se ainda pesquisas 

realizadas em acervos disponibilizados na mídia digital e rede mundial de computadores. 

Cabe esclarecer que, embora não seja muito aceito no meio acadêmico a utilização de 

matérias jornalísticas para referenciar as informações trazidas ao leitor, tive que recorrer a esse 

recurso em alguns trechos do trabalho, com o objetivo de corroborar os dados apresentados, diante 
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de verdadeira impossibilidade de referenciá-los com base em fontes consideradas oficiais ou mais 

fidedignas. Em se tratando de conferir publicidade a assuntos que trazem repercussão contrária aos 

interesses do governo, muitas vezes torna-se inviável a utilização de meios oficiais de divulgação 

dos fatos. Seja pelo aspecto tendencioso de divulgação da notícia, minimizando ou sequer 

informando o fato, ou pela dificuldade de muitos sites onde foram coletadas informações no 

decorrer da pesquisa já não estarem mais acessíveis. Alguns sites de órgãos públicos de onde foram 

retirados dados “atualizam” e limitam a pesquisa a datas mais recentes, restringindo a consulta de 

dados de anos anteriores.      

Também foi utilizado o método de análise de pesquisa qualitativa, através da estratégia de 

realização de entrevistas semiestruturadas, junto a moradores despejados da região portuária e 

posteriormente reassentados na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro (no texto, os nomes 

atribuídos às falas dos entrevistados são todos fictícios, escolhidos pelos próprios moradores). Para 

sua realização, foram cumpridos os requisitos éticos da Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional 

de Saúde, tratando-se de pesquisa envolvendo seres humanos. 

A dissertação está estruturada em três partes:  

1ª. O primeiro capítulo contextualiza a política de remoções de populações da zona 

portuária da cidade do Rio de Janeiro em função dos megaeventos esportivos, bem como os atores 

sociais envolvidos: Município do RJ/Secretaria Municipal de Habitação (SMH), Projeto Porto 

Maravilha e Projeto Morar Carioca, através da Operação Urbana Consorciada/ Companhia de 

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP)/Concessionária Porto 

Novo.  

2ª. O segundo e terceiro capítulos apresentam inicialmente a trajetória de duas comunidades 

que integravam a zona portuária, para as quais manterem-se em áreas centrais da cidade era de 

importância crucial, não só pelo seu exercício de direito à cidade (LEFEBVRE, 2001), mas pelo 

próprio cotidiano dos moradores em garantir mecanismos de sobrevivência dentro de um quadro 

de miserabilidade e vulnerabilidade social. Vencidos em suas formas de resistência e removidos, 

os respectivos capítulos descrevem a nova realidade dos moradores nos locais de reassentamento.  

3ª. O quarto capítulo apresenta os efeitos do atual modelo de reurbanização da cidade no 
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cotidiano dos reassentados e discute o pretenso (des)legado deixado pelos megaeventos ocorridos 

na cidade, demonstrando a vinculação a interesses que passam ao largo do necessário interesse 

público, dentro de um quadro de manipulação desse mesmo interesse. De forma a maquiar questões 

que deveriam ter um enfrentamento governamental mais sério e menos paliativo, como a questão 

fundiária e a apropriação de terras no disputado mercado imobiliário urbano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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 Capítulo 1  

O contexto das remoções de habitantes da Zona Portuária da Cidade do Rio 

de Janeiro 

O capítulo tem como objetivo elucidar o cenário sob o qual se deram as transformações 

urbanísticas na região portuária da cidade do Rio de Janeiro, uma das áreas mais afetadas pelas 

obras de infraestrutura para os preparativos dos megaeventos da Copa do mundo de Futebol de 

2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, bem como fazer uma análise dos impactos sociais decorrentes 

dessas modificações geográficas, que ocasionaram a remoção de muitas famílias que tinham longa 

permanência naquela região.  

Estruturado em três partes, inicia pelo enfoque da revitalização da área pelo modelo 

estratégico de marketing urbano, vetor de oportunidades a qualquer custo e que se tornou padrão 

dominante nas economias globalizadas. Na segunda parte, discute a política de remoções adotada 

pela municipalidade, por ela não reconhecida oficialmente, mas fortemente incrementada na região 

desde 2009. Na terceira parte, analisa o uso da desapropriação como grande aliado do poder público 

para a consecução das transformações urbanísticas pretendidas, seu uso em (des)conformidade com 

a matriz constitucional e a ameaça que este pode representar ao próprio interesse público quando 

configurador de desvio de finalidade.  

1.1 A reurbanização da Cidade do Rio de Janeiro em função de megaeventos esportivos: o 

marketing urbano.  

Aproveitar os megaeventos esportivos para revitalizar as cidades é uma prática 

relativamente nova. Até a década de 1930, os Jogos Olímpicos passavam pelas cidades sem 

modificar sua trama. Foi somente em 1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que se construiu 

a primeira vila olímpica com características que a habilitavam como moradia permanente 

(ROLNIK, 2009, p. 3).  

As políticas urbanísticas que cercam os megaeventos esportivos continuaram se 

modificando nos anos que se seguiram. A partir de 1970 a combinação da organização de eventos 
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esportivos internacionais e as obras preparatórias para os eventos se tornaram evidentes, com a 

revitalização de áreas centrais num processo de renovação urbana. Nos anos 1980, “o Comitê 

Olímpico Internacional adotou uma filosofia de incorporar progressivamente o setor privado na 

promoção dos Jogos” (ROLNIK, 2016, p. 31) incorporando-o nas obras preparatórias, e o 

empresariado passou a construir edificações com finalidades comerciais. Quem passa hoje pela 

ponte Rio-Niterói, vindo do Rio, vai observar espigões de escritórios construídos na onda da 

revitalização da cidade, dentro do espírito de aproveitar a oportunidade aberta pelos eventos para 

atividades econômicas.  

O estágio mais recente da evolução das cidades em função dos megaeventos esportivos é o 

do enfoque urbanístico adotado nos Jogos Olímpicos de Barcelona, de 1992, em que a preparação 

é utilizada como recurso para atender a uma dupla função, modernizar a infraestrutura urbana e ao 

mesmo tempo promover uma nova imagem urbana, sempre inspirada em experiências urbanísticas 

internacionais (ROLNIK, 2016, p. 31). Cabe ressaltar que ambos os elementos se fazem presentes 

nas obras realizadas no Rio de Janeiro e acarretam importantes efeitos no desenvolvimento social 

e econômico urbano. 

Desde o anúncio da candidatura da Cidade do Rio de Janeiro para sediar os megaeventos 

esportivos da Copa do Mundo e das Olimpíadas, os olhares se voltavam para questões complexas 

como a integração de espaços, a implementação do Estatuto da Cidade, a solução de problemas de 

moradia, de saneamento básico, de transportes, com destaque para a probabilidade de 

enfrentamento e solução de antigos problemas como a mobilidade urbana e a necessidade de 

recuperação de áreas degradadas para a habitação, comércio e turismo, com ênfase nas áreas 

localizadas na região central da cidade. 

 Crescia a expectativa de uma cidade melhor. Questões como a facilitação de acesso aos 

serviços públicos seriam prioritárias, com investimento de recursos, justificando a imperiosa 

intervenção do poder público na ocupação do espaço. As obras de urbanização, as novas vias de 

tráfego, a construção das vilas olímpicas assim sinalizavam. O poder público, com certeza, iria 

tratar questões cruciais de habitação, e daria mobilidade para uma cidade em que se locomover é 

um transtorno diário para grande parte da população. O concentrado e expressivo investimento 

público e os recursos prometidos pela iniciativa privada permitiam essa crença (RELATÓRIO DO 

PLANO DE GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE, 2016).  



12 

 

Na ocasião, os noticiários da mídia, as declarações enfáticas do prefeito Eduardo Paes, 

considerando que “a Olimpíada é transformadora” (ESTADÃO, 2014), e a fala do Presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, para quem “ao invés de a gente utilizar a palavra gasto, nós 

precisamos utilizar a palavra investimento” (IG ESPORTE, 2009) e analistas, como o vice-

presidente do Tribunal de Contas da União (Aroldo Cedraz de Oliveira)  passaram a ressaltar as 

oportunidades de ampliação dos investimentos na cidade (IG ESPORTE, 2010ab). E ainda foi 

colocada em destaque a probabilidade de enfrentamento de grandes problemas para a população, 

como o da mobilidade urbana e o da necessidade de recuperação de áreas degradadas para a 

habitação, comércio e turismo, com ênfase naquelas localizadas na área central da cidade. 

O que se espera das obras de megaeventos esportivos é que a vida das pessoas fique melhor 

depois que os jogos terminam e se apagam as luzes dos espetáculos. Os visitantes e turistas se vão 

e, para os citadinos, espera-se que tenham um ganho em questões cruciais como maior mobilidade 

e a questão do déficit habitacional nos centros urbanos, principalmente para aqueles que foram 

desalojados de seus espaços em função das modificações urbanísticas. Minimamente, condições 

de vida melhores para todos. 

Na promoção de uma ideia de necessária modificação e requalificação da cidade para inseri-

la num ranking competitivo entre outras cidades turísticas, de modo a facilitar a captação de 

recursos financeiros que viabilizassem essa requalificação, os governos municipais passam a se 

utilizar do marketing urbano (VAINER, 2013, p. 78), trabalhado aqui no Brasil desde meados dos 

anos 1980, proveniente dos países desenvolvidos que passam a enfrentar uma crise de 

reestruturação produtiva, mudança para um modelo estatal neoliberal, quando a disputa por 

investimentos públicos se torna acirrada.  

Para David Harvey (1996, p. 50), “há uma concordância generalizada de que a mudança 

tem algo a ver com as dificuldades que atingiram as economias capitalistas desde a recessão de 

1973”, quando  

desindustrialização, desemprego aparentemente “estrutural” e generalizado, 

austeridade fiscal tanto a nível nacional como local, combinados com uma onda 

crescente de neoconservadorismo e um apelo muito mais forte (conquanto mais 
frequente na teoria do que na prática) à racionalidade do mercado e da 

privatização, fornecem um quadro para compreender porque tantos governos 

locais, muitas vezes de diferentes conotações políticas e munidos de diferentes 
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poderes legais e políticos, tomaram todos uma direção bastante semelhante 

(HARVEY, loc. cit.).  

 Conforme o autor, houve mudança de paradigma político-administrativo dos governos 

locais, que passaram do gerenciamento administrativo para um modelo de “empresariamento 

urbano” e “competição interurbana por recursos, empregos e capital” (HARVEY, 1996, p. 50).   

Muitos trabalhos acadêmicos (por exemplo: MASCARENHAS, 2010; VAINER, 2011; 

2013; 2016) fazem referência ao modelo barcelônico, como influência para explicar e comparar a 

estratégia governamental adotada aqui no Rio de Janeiro, para a reestruturação urbanística da 

cidade.  

A crítica de Otília Arantes, porém, vai além, ou melhor, volta-se para um cenário anterior 

ao modelo catalão, esclarecendo que a “inversão de papéis e a consequente conversão do 

planejamento urbano (...) num ramo da urbanização empresarial” (ARANTES, 2013, p. 24-25), 

modelo que passou a ser disseminado estrategicamente nas cidades periféricas, deriva, na verdade, 

de matriz anglo-americana.  

Através da disseminação da “ideia de cidade como growth machine 4”, que pode ser 

resumida como 

coalizões de elite centradas na propriedade imobiliária e seus derivados, mais uma 

legião de profissionais caudatários de um amplo arco de negócios decorrentes das 
possibilidades econômicas dos lugares, conformam as políticas urbanas à medida 

em que dão livre curso ao seu propósito de expandir a economia local e aumentar 

a riqueza. A fabricação de consensos em torno do crescimento a qualquer preço 
– a essência mesma de toda localização – torna-se a peça-chave de uma situação 

de mobilização competitiva permanente para a batalha de soma zero com as 

cidades concorrentes. Uma fábrica por excelência de ideologias, portanto: do 

território, da comunidade, do civismo etc. Mas, sobretudo, a fabulação de senso 
comum econômico, segundo o qual o crescimento enquanto tal faz chover 

empregos. No coração dessas coalizões, a classe rentista de sempre, hoje 

novamente a vanguarda dos “movimentos urbanos”: incorporadores, corretores, 
banqueiros etc. escorados por um séquito de coadjuvantes igualmente interessados 

e poderosos, como a mídia, os políticos, universidades, empresas esportivas, 

câmaras de comércio e, enfim, nossos dois personagens desse enredo de 
estratégias: os planejadores urbanos e os promotores culturais. Com a retomada 

da hegemonia americana, vulgarmente conhecida como “globalização”, o modelo 

máquina de crescimento generalizou-se sob o pretexto de responder às mesmas 

pressões competitivas em torno do capital escasso e nômade, na verdade 

                                                             
4 Tradução livre: “máquina de crescimento”.  
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atendendo aos imperativos (políticos) da cultura anglo-saxônica dos negócios, a 

ponto de converter num dado natural a convicção de que as cidades devem ser 
geridas não “like business”, mas antes “for business” (ainda segundo Molotch). 

Portanto, não há injustiça em reprisar: o famoso pacote catalão de estratégias 

urbanas tem muito de déja vu. (ARANTES, 2013, p. 27-28).  

Nesse contexto, “a palavra ‘renovação’ urbana soa como música para enfrentar uma 

situação social que não agrada nem às elites nem aos governantes. O modelo de bem-estar social 

começa a se esfacelar, dando lugar ao ‘combate’ à chamada ‘degradação urbana’” (FERREIRA, 

2014, p. 7-8). 

O marketing urbano tornou-se o novo modelo de planejamento urbano, consagrado em um 

planejamento estratégico, a exemplo do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 5, onde “os 

neoplanejadores se espelham na empresa enquanto unidade de gestão e negócios”, e têm “neste 

mercado a regra e o modelo do planejamento e execução de suas ações” (VAINER, 2013, p. 86). 

Em que buscam propagar consensos como a ideia de que gastos concentrados em políticas de 

revitalização urbana, que seriam menores do que o manejo de políticas sociais em larga escala, 

contribuiriam para gerar uma “imagem positiva” da cidade, atraindo investimentos de um novo 

capital financeiro (FERREIRA, 2014, p. 8). 

Como bem lembrado por Ermínia Maricato (2007, p. 65), “não é por falta de planos 

urbanísticos que as cidades periféricas apresentam problemas graves”. Conforme a autora, 

em nível local, o Plano Estratégico, já mencionado, cumpre um mesmo papel de 

desregular, privatizar, fragmentar, e dar ao mercado um espaço absoluto. Ele 
reforça a ideia da cidade autônoma, a qual necessita instrumentar-se para competir 

com as demais na disputa por investimentos, tornando-se uma “máquina urbana 

de produzir renda” (Idem., Ibid., p. 66).  

Para Mesentier e Moreira (2014, p. 40), o governo passa a trabalhar na produção de áreas 

que evoquem no imaginário social a “aparência/imagem/paisagem” de uma cidade ideal, com 

superação dos problemas urbanos contemporâneos, como a violência, “poluição, embrutecimento 

cultural, mesmice tecnológica”. Porém, como isso não vai além do caráter propagandista, na prática 

                                                             
5 Consiste em diretrizes e metas a serem alcançadas pelo Município do Rio de Janeiro a longo prazo, dentro do período 

de gestão do prefeito eleito. O texto faz referência ao período de primeiro e segundo planos estratégicos, de 2009-2012 

e de 2013-2016, desenvolvidos na gestão do ex-prefeito Eduardo da Costa Paes, que exerceu dois mandatos 

consecutivos. Em 2011 foi criado o Conselho da Cidade, órgão que tem a função de revisar e auxiliar na elaboração 

do próximo plano. Atualmente, a cidade se encontra na execução de seu terceiro plano estratégico, na gestão do prefeito 

Marcelo Bezerra Crivella, no período de 2017-2020 (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2011).   
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mantêm-se os mesmos processos, relações e conflitos sociais que já se faziam precedentes. Então,  

assim, poderíamos nos perguntar de onde vêm os valores de paisagem dominantes 

e porque segui-los. A quem agradam e por quê. Parece-nos se tratar de um 

processo de reprodução de um espaço e de uma paisagem internacionais 
associados a valores como competitividade, segurança, prosperidade, controle, 

limpeza, e, no caso específico do Brasil, “novidade”. Estes valores são dominantes 

em todo o mundo capitalista, e talvez por isso os espaços que hoje têm sido objeto 

de intervenções que prometem “revitalização” se pareçam tanto, pois pertencem, 
inexoravelmente, ao mesmo modo de produção não só do espaço urbano mas 

também de identidade e desejos (Idem, ibid., p. 48).     

Nessa operação, “a representação da cidade é uma ardilosa construção ideológica na qual 

parte dela, a ‘cidade’ da elite, toma o lugar do todo” (MARICATO, 2007, p. 62) e as metas a serem 

conquistadas contribuem, na realidade, “para a consolidação de sociedade desigual ao ocultar a 

cidade real e preservar condições para a formação de um mercado imobiliário especulativo e 

restrito a uma minoria” (2007, p. 64). 

No documento que apresenta os valores investidos na Copa do Mundo de Futebol em 2014 

e que define o papel dos governos federal, estaduais e municipais, bem como de agentes privados, 

como a participação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Internacional de 

Futebol Associação (FIFA), na liberação de recursos e na execução das ações nas doze cidades-

sede onde ocorreram os jogos (Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, 

Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo), trataram-se das áreas 

prioritárias de infraestrutura destas cidades-sede envolvendo obras de melhorias em portos, 

aeroportos, estádios, telecomunicações, turismo, mobilidade urbana e segurança, todos 

investimentos que já seriam necessários e que acabaram sendo antecipados e priorizados nessas 

cidades pela oportunidade de realizar uma Copa do Mundo no Brasil (PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA, 2014). 

Mas, nessa Matriz de Responsabilidades 6, bem como em suas várias atualizações e revisões 

(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2014), ficaram de fora quaisquer ações que tratem da 

problemática da habitação nas cidades-sede. 

                                                             
6 Trata-se de um documento que dentro do gerenciamento de um projeto, inclui processos que organizam e gerenciam 

a equipe desse projeto de forma a que cada um saiba exatamente qual a sua responsabilidade designada para a conclusão 

do projeto (PMKB, 2014).   
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 No Rio de Janeiro, desde seu primeiro mandato, que se iniciou em 2009, o então prefeito 

Eduardo Paes esteve obstinado a inserir a cidade no fluxo das cidades globais, o que os discursos 

políticos diziam ser sua vocação natural enquanto cidade (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 

2014a). 

No mesmo ano, após longa campanha 7, a cidade do Rio de Janeiro foi finalmente escolhida 

pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para sediar as Olimpíadas de 2016. Desde então, o 

panorama político-econômico-social dos brasileiros tornou-se ainda mais (negativamente) 

impactado, quando o país passou a direcionar esforços megalomaníacos para atender às exigências 

do COI para garantir a infraestrutura necessária para a realização dos Jogos Olímpicos, e ainda, 

antes destes, a realização da Copa do mundo de Futebol de 2014. 

Com isso, o marketing urbano ganhou força e viabilidade através da política de revitalização 

do espaço público, graças a união de esforços e recursos financeiros das três esferas de governo, 

em parcerias também com a iniciativa privada, como nunca havia ocorrido antes no Brasil.  

Conforme Orlando Santos Junior (IPPUR/UFRJ) no projeto de reurbanização das cidades-

sede notam-se três direções não excludentes entre si: “(i) no fortalecimento de centralidades já 

existentes das cidades; (ii) na renovação ou revitalização de centralidades decadentes no interior 

das cidades-sede; (iii) na criação de novas centralidades, através de grandes investimentos em áreas 

específicas das cidades-sede” (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015a). 

Santos Junior e Ribeiro (2015, p. 466) ainda sustentam que o contexto da realização dos 

megaeventos impulsionou e legitimou o “processo de inflexão para a governança 

empreendedorista” na cidade, em que 

a análise dos investimentos vinculados à Copa do Mundo e às Olimpíadas sugere 

que o projeto urbano de renovação e reestruturação da cidade está concentrado em 

três áreas prioritárias: (i) a Zona Sul, ampliando e fortalecendo a centralidade que 
já caracteriza esse espaço; (ii) a Área Portuária, refletindo o investimento na 

                                                             
7 Hoje, adjetiva-se “duvidosa” campanha. Em outubro de 2017, o então Presidente do Comitê Olímpico Internacional, 

Carlos Arthur Nuzman, foi preso pela Polícia Federal, na Operação Unfair Play, um desdobramento da Operação Lava-

Jato, sobre fraude na escolha do Rio como sede dos Jogos olímpicos de 2016. O ex-dirigente foi denunciado pelo 

Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa, relacionados à compra de votos 

para a escolha do Rio como sede dos Jogos, e crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, 2018).  
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renovação e revitalização de uma centralidade considerada decadente; e a Barra 

da Tijuca, que expressa a construção de uma nova centralidade (SANTOS 

JUNIOR, Ibidem, p. 467). 

As políticas de recuperação, na contramão de uma finalidade social inclusiva, destinaram-

se à criação de novas áreas de centralidade econômica urbana, impactando direta e negativamente 

no cotidiano de parcela expressiva da população, a exemplo do aspecto da mobilidade urbana. 

Outra forte consequência dos preparativos para os megaeventos esportivos é a gentrificação 

(GLASS, 1964, p. 18) 8, forma indireta de remover não somente os moradores que estão no traçado 

das obras, mas muitos dos outros que estão no entorno, promovendo a exclusão e substituição do 

território dos setores sociais de menor renda pelos setores sociais mais favorecidos. 

A gentrificação pode resultar tanto de processos descoordenados de atuação dos agentes 

econômicos no setor imobiliário quanto ser decorrente de um processo de reestruturação 

coordenado (MESENTIER; MOREIRA, 2014, p. 39), uma espécie de “gentrificação estratégica” 

(ARANTES, 2013, p. 31), impulsionada por um “novo empreendedorismo” (HARVEY, 2005, p. 

172), executado na prática através das parcerias público-privadas, em que “na execução e no 

projeto, é especulativo, sujeito a todos os obstáculos e riscos associados ao desenvolvimento 

especulativo” (HARVEY, 2005, p. 173). 

Conforme Luis Cesar Ribeiro (OBSERVATÓRIO..., 2015a), difundiu-se um “novo padrão 

de governança empreendedorista neoliberal” nas cidades que sediaram os megaeventos esportivos, 

promovendo nestas “um novo ciclo de mercantilização de nossas cidades”, adotando-se 

politicamente um discurso em que aparentemente as revitalizações urbanas buscam reconstruir uma 

cidade boa. 

Cabe, no entanto, perguntar para quem as modificações realizadas produzem uma cidade 

boa. Pelo processo de gentrificação apenas os que possuem recursos financeiros irão usufruir da 

                                                             
8 O termo gentrificação foi utilizado pela primeira vez para descrever alterações na dinâmica do mercado imobiliário 

e na estrutura social de áreas de subúrbios de Londres, e está sintetizado na citação que há mais de cinquenta anos 

ainda mantém a força de sua descrição. No original: “One by one, many of the working class quarters of London have 

been invaded by the middle-classes—upper and lower. Shabby, modest mews and cottages—two rooms up and two 

down—have been taken over, when their leases have expired, and have become elegant, expensive residences (…). 

Once this process of 'gentrification' starts in a district it goes on rapidly until all or most of the original working-class 

occupiers are displaced and the whole social character of the district is changed" (GLASS, 1964, p.18).  
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cidade revitalizada.  

Na cidade do Rio de Janeiro houve um aumento de 185% no preço dos imóveis, entre 2009 

e 2012, conforme o índice FipeZap 9, ocasionado logo após o lançamento do Programa Minha 

Casa, Minha Vida (destinado às famílias com rendimentos de até três salários mínimos). Situação 

que se manteve dentro destes percentuais ainda em 2013 e 2014, com uma baixa de preço de 8,48% 

no ano de 2015 10, decorrente da recessão econômica que atingiu o Brasil (FIPE, 2015).  

Houve nova baixa no mercado imobiliário em 2016, com queda real superior a 5% no preço 

de venda dos imóveis na cidade do Rio de Janeiro, quando os efeitos da crise econômica já eram 

amplamente sentidos pela população. O ano de 2017 também fechou com queda nominal nos 

preços dos imóveis na cidade, desvalorizando-os em 3,23% comparado ao ano anterior, entre as 

cidades avaliadas pelo FipeZap (Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Niterói, Florianópolis, 

Recife, Fortaleza, São Caetano do Sul, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, 

Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, Salvador, Vila Velha, Goiânia, Contagem). Porém, 

a cidade do Rio de Janeiro continua, até janeiro de 2018, com a metragem (m²) mais cara do país 

(R$ 9.719,00), (FIPE, 2018). 

Como demonstrado, a moradia na cidade carioca é bastante cara. As populações tradicionais 

dos locais sobre os quais recaiu a declaração de utilidade pública, através das desapropriações, e 

que vieram a suportar os ônus mais pesados no processo de reurbanização, ficam de fora, e é injusto 

constatar que as mesmas não irão usufruir dos pretensos benefícios ofertados ao restante da 

população, excluídas do direito de continuarem residindo em locais próximos ao seu antigo local 

de moradia por falta de condições financeiras.  

                                                             
9 O Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados é desenvolvido em conjunto pela FIPE (Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas, uma organização de direito privado, sem fins lucrativos, que presta apoio ao 

Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo) 

e pelo portal ZAP Imóveis, é calculado pela Fipe e acompanha o preço médio do m² de apartamentos prontos em 16 
municípios brasileiros com base em anúncios da internet, formando uma base de dado com mais de quinhentos mil 

anúncios válidos por mês.  
10 Cenário em muito impactado pela Caixa Econômica Federal, principal instituição financeira nos financiamentos 

imobiliários, que reviu sua política para concessão de novos empréstimos em 2015. Até abril daquele ano, a família 

que quisesse adquirir um imóvel no mercado secundário podia financiar até 80% do valor da aquisição. Atualmente, 

esse percentual não pode ultrapassar 50% quando a compra é de um imóvel usado. Além disso, a taxa de juros média 

dos financiamentos (considerando todos os bancos) vem subindo desde 2013, o leva a concluir que modelo de crédito 

habitacional do Brasil terá dificuldades sérias para se sustentar em cenários como o atual, com altas taxas de juros reais 

(FIPE, 2015). 
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Apesar de atingir um expressivo número de famílias, a revitalização da zona portuária do 

Rio foi alçada ao centro da política urbanística da Prefeitura, que a considerava um projeto 

absolutamente estratégico para o futuro da cidade, quando se resgataria o Centro do Rio de Janeiro 

(PREFEITURA..., 2010). Era um projeto antigo, mas que não encontrava viabilidade nas gestões 

administrativas anteriores e que foi finalmente desengavetado com a oportunidade dos 

investimentos em infraestrutura decorrentes dos preparativos dos megaeventos esportivos na 

cidade. 

Em 2010, ocasião da apresentação do projeto arquitetônico do Museu do Amanhã, que foi 

construído naquela área, o prefeito discursou sobre sua convicção em estar acertando na efetivação 

do projeto, buscando “unir as partes para que pudessem dialogar”, promovendo “debates com 

arquitetos, com o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e diversas 

pessoas que contribuíram muito para a concretização desse projeto” (PREFEITURA..., 2010). 

Mas, nesses “debates”, não houve a participação efetiva de representantes das comunidades 

que foram atingidas pelas remoções. As audiências públicas realizadas (perante a Câmara de 

Vereadores e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, por 

exemplo) foram apenas pro forma, para mera apresentação do projeto Porto Maravilha e suas 

intervenções urbanísticas 11.  

Em 2011 foi realizada uma audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal 

(MPF), para tratar do tema da habitação de interesse social na região portuária (PORTO 

MARAVILHA, 2011) e, a partir de então, em sede de fiscalização, o mesmo órgão promoveu 

outras audiências para tratar de temas relacionados às intervenções na região portuária 12.  

                                                             
11 Em 2012 foi criado um Conselho Municipal, para atender ao requisito de participação da sociedade civil por ocasião 

da elaboração do plano estratégico da cidade, “composto por 150 pessoas, selecionadas, de acordo com a administração 

municipal, ‘pela sua reconhecida contribuição pessoal e profissional, bem como sua dedicação e identificação com o 

Rio de Janeiro’. No entanto é curioso que ao lado de artistas, designers, arquitetos e decoradores, proprietários de 
boate, pessoas da indústria naval, médicos e presidentes de clubes de futebol, é possível encontrar representantes dos 

setores com interesse direto nos projetos e empresas que têm transformado a cidade em um grande canteiro de obras” 

(FAULHABER; AZEVEDO, 2015, tradução do original em inglês).  
12 Em 2013, o Ministério Público do RJ ajuizou Ação Civil Pública (ACP nº 0052698-24.2013.8.19.0001) em face do 

Município do RJ e da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), por 

irregularidades no licenciamento da Operação Urbana Consorciada. Foi realizada uma audiência pública para tratar de 

complementação do Estudo de Impacto de Vizinhança (de 2010) na área do Projeto Porto Maravilha, no que resultou 

um termo de acordo entre o Município, o MPRJ e a CDURP, que foi homologado pelo juízo da 8ª Vara de Fazenda 

Pública da Capital (PREFEITURA..., 2014b). 
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Buscando alinhamento, portanto, com as diretrizes gerais da política urbana impostas pelo 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), lei federal que regulamenta os instrumentos de política 

urbana e cuja operação urbana consorciada desenvolvida pelo Município do Rio de Janeiro estava 

obrigada a seguir 13. A lei impõe uma “gestão democrática da cidade” (art. 43, caput) através de 

“debates, audiências e consultas públicas” (art. 43, II).  

Conforme Nogueira (2004, p. 157), na prática governamental, “convocam-se reuniões não 

para que elas decidam ou façam escolhas efetivas, mas para que sancionem o que já está decidido 

num plano técnico, administrativo ou partidário prévio”.  

Para implementar o que seria o resgate da região central da cidade, o que se daria a partir 

de obras voltadas à promoção turística na região, cuja zona portuária representa verdadeiro cartão 

de visitas, devendo ser reformulada para receber transatlânticos e turistas, a Prefeitura, através da 

Secretaria Municipal de Habitação (SMH), passou a remover as famílias de sem-teto que ocupavam 

imóveis abandonados naquela área – e, paradoxalmente, em franco descumprimento da função 

social (conforme art. 39, caput da Lei nº 10.257/01 c/c com o art. 5º, XXIII da CF/88). 

De forma que, finalmente, a cidade do Rio de Janeiro pudesse então aceder à “coerção 

exercida pela competição interurbana” no fluxo de cidades globais, mesmo que ao custo de seus 

“impactos regressivos na distribuição de renda, volatilidade no interior da rede urbana e a qualidade 

efêmera dos benefícios trazidos por muitos projetos”, que buscam uma “concentração no 

espetáculo e na imagem, mais do que no conteúdo dos problemas econômicos e sociais” 

(HARVEY, 1996, p. 62). 

1.2 A política de remoções na região portuária do Rio de Janeiro. 

Sobre alguns dos imóveis ocupados naquela área pelos sem-teto, já recaíam decretos 

                                                             
Em 2015 foi realizada uma audiência pública sobre a elaboração do Plano de Habitação de Interesse Social do Porto 

Maravilha (PHIS-Porto), que reuniu 140 pessoas, incluindo representantes da sociedade civil, órgãos do governo e 

moradores da região portuária do Rio (PORTO MARAVILHA, s.d.a). 
13 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro (Lei Complementar nº 

111/2011), disciplinando as normas específicas para as intervenções urbanísticas na cidade, só surgiria quase oito 

meses depois da apresentação do projeto arquitetônico com as modificações na região portuária. E este também prevê 

mecanismos de “participação pública efetiva e continuada através dos Conselhos Municipais, Conferências da Cidade, 

Audiências Públicas e da disponibilização ampla de informações qualificadas sobre a Cidade”.  
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municipais, declarando-os de utilidade pública para fins de desapropriação, destinando-os à 

implantação de grupamentos habitacionais, voltados para a construção de habitações populares. 

Mas, em muitos casos, mesmo após o pagamento de vultosas indenizações aos proprietários dos 

imóveis, estes não foram destinados ao assentamento das comunidades que já os ocupavam há 

vários anos. Muitas áreas sequer foram utilizadas, não justificando, portanto, a remoção dos 

moradores.  

Não foi cumprida, também, uma anterior determinação federal (Lei nº 11.124/2005) de 

atribuir prioridade à política de promoção de habitação de interesse social (HIS), com a destinação 

de imóveis vazios da União para essa finalidade (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO, 2010) 14. Vários imóveis tiveram a sua destinação modificada, 

priorizando outros projetos que não a construção de moradias. 

É importante observar que, desde 2004 já havia, no Brasil, considerável pressão da Relatoria 

Nacional do Direito Humano à Moradia Adequada e à Terra Urbana, ocupada por Nelson Saule 

Júnior, advogado e especialista na área do direito urbanístico, que, em conjunto com a Relatoria 

Especial da ONU (que tem o objetivo de examinar situações de violações de direitos humanos nos 

países signatários do Sistema das Nações Unidas, ocupada àquela época por Milloon Kothari), 

dedicavam-se a investigar, através das Relatorias Nacionais, situações de violação do Direito à 

Moradia Adequada, denunciadas pela sociedade. Inclusive, naquele ano houve a primeira visita do 

relator especial ao Brasil para averiguação da situação da moradia (SAULE JÚNIOR; CARDOSO, 

2005, p. 13-14).  

Dessa parceria surgiram projetos que contribuíram para a implementação do direito à 

moradia, em especial, recomendações do relator nacional ao governo brasileiro “de modo que as 

políticas andem cada vez mais na direção de implementar os direitos à Moradia Adequada” 

(SAULE JÚNIOR; CARDOSO, 2005, p. 6).  

É bastante relevante o papel do relator nacional “para desenvolver uma cultura de respeito 

aos direitos humanos sociais de caráter coletivo” (SAULE JÚNIOR; CARDOSO, 2005, p. 10), em 

                                                             
14 Conforme MEDINA (2010, p. 18), na região portuária do RJ, 62% dos terrenos da área pertencem à União, 25% a 

empresas e proprietários particulares, 6% ao Estado e 6% ao Município.  
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especial,  

potencializar o desenvolvimento de políticas públicas que integrem os campos (i) 

dos direitos civis e políticos, (ii) dos direitos econômicos, sociais, culturais e (iii) 

a dimensão do meio ambiente sustentável. É preciso estimular os meios que a 
sociedade organizada tem criado para exigir atenção aos direitos existentes; 

capacitar a sociedade brasileira para que ela possa monitorar a situação destes 

direitos, aplicando a legislação; e, assim, contribuir para construir uma sociedade 

mais justa e democrática (Id., loc. cit.).  

 A partir desse trabalho de relatoria de Saule Júnior, surgiram “recomendações gerais e 

medidas a serem tomadas pelos agentes e autoridades do Estado brasileiro” (SAULE JÚNIOR; 

CARDOSO, 2005, p. 7), em relação ao respeito ao direito à moradia, principalmente em atenção 

às camadas sociais mais vulneráveis. A missão conjunta entre as Relatorias Nacional e Especial 

teve o objetivo de:  

 Tornar visíveis, para os diversos segmentos da sociedade e para as autoridades 
do Estado brasileiro, algumas situações de impedimentos, ameaças e 

violações dos DhESC 15, e em especial do Direito à Moradia Adequada.  

 Fortalecer grupos sociais vulneráveis, já organizados para exigir seus direitos, 

bem como redes, fóruns e organizações locais. 

 Obter atenção e pressão nacional e internacional, para as causas e os locais 

que a Missão ‘ilumina’, a partir desses grupos organizados (Id., loc. cit.).  

Desde 2006, já havia a previsão de transferência de terrenos públicos federais na área 

portuária para usos sociais e públicos, e para a execução de empreendimentos habitacionais em 

imóveis do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), da Rede Ferroviária Federal S.A. 

(RFFSA) e da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), que deveriam beneficiar a população que 

já residia na região. 

Originariamente havia um planejamento do Ministério das Cidades, por meio do Programa 

de Reabilitação de Áreas Centrais da Secretaria Nacional de Programas Urbanos, que pretendia a 

criação de um consórcio público, composto pelas três esferas de governo, que reabilitaria a região 

portuária do RJ, cuja prioridade seria a participação e a permanência da população local, além da 

produção de HIS nos imóveis públicos edificados (AGÊNCIA PÚBLICA, 2016).  

 

                                                             
15 Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (SAULE JÚNIOR; CARDOSO, p. 10).  
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    Figura 2 – Situação fundiária dos imóveis na região portuária do RJ antes do Projeto Porto Maravilha. 

 

 
Fonte: AGÊNCIA PÚBLICA, 2016 (reprodução/adaptado). 

 

Todavia, mediante “decisão que escapa à área técnica”, a ideia do consórcio público foi 

abandonada. Adotando-se, então, a consecução do Projeto Porto Maravilha, na forma do regime 

administrativo de parceria público-privada, e sem a ingerência da União Federal, que apenas 

viabilizaria os terrenos para a incorporação imobiliária.  

Tomando-se por recorte geográfico a região central da cidade do Rio, mais especificamente 

a região portuária, o plano urbanístico para a revitalização da área foi desenvolvido através de uma 

parceria de dois atores sociais, o Projeto Porto Maravilha e o Projeto Morar Carioca (MEDIUM, 

2015a) que, juntos, modificaram todo o tecido urbano naquela região.  

O Projeto Porto Maravilha foi criado para executar a tarefa central de gerir o conjunto de 

interesses estatais, da população e de mercado, através de atividades estratégicas, com a 

implementação da Operação Urbana Consorciada, e através de atividades organizacionais com a 

gestão/administração de recursos humanos, financeiros e materiais (REVISTA PORTO 

MARAVILHA 3, 2010, p. 3). 
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Essa operação é um recurso previsto no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) 16 e no Plano 

Diretor Municipal (PDM) 17 para recuperação de áreas degradadas. 

         Figura 2 – Operação Urbana Consorciada da área portuária do Rio de Janeiro. 
 

    
Fonte: SLIDE PLAYER, 2013 (imagem modificada pela autora). 

 

No Rio de Janeiro, foi criada para promover a reestruturação urbana da Área de Especial 

Interesse Urbanístico (AEIU) da região portuária, através de uma qualificação dos sistemas de 

infraestrutura de saneamento, de iluminação pública, de telecomunicações, de mobilidade urbana, 

de forma a prover a região com equipamentos públicos e estimular a construção de imóveis 

comerciais e residenciais. O custo da operação está estimado em R$ 8,1 bilhões de reais 18, com 

                                                             
16 Artigo 32 da Lei nº 10.257/01.  

§1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 

municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 

objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. 
17 Inicialmente, a operação urbana consorciada no âmbito da cidade do Rio foi autorizada mediante a instituição da Lei 

Complementar nº 101 de 23 de novembro de 2009, trazendo as primeiras modificações ao plano diretor municipal. 

Atualmente, está em vigor o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, 
aprovado pela Lei Complementar nº 111 de 1º de fevereiro de 2011, que disciplina a ocupação do solo urbano, dirigindo 

o desenvolvimento do Município nos seus aspectos econômico, físico e social.  

Art. 89. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder 

Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, 

com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 

ambiental. 
18 Mais especificamente, conforme atualização em 08/01/2014: R$ 8.207.828.960,80 (oito bilhões, duzentos e sete 

milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos), (PORTO MARAVILHA, 2012, 

p. 15).  

Av. Rio Branco 

Av. Presidente 

Vargas 

Av. Brasil 

Av. Rodrigues 

Alves 

Av. Francisco 

Bicalho 
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um prazo máximo de trinta anos para a sua conclusão (PORTO MARAVILHA, 2012, p. 15).  

Na prática, a operação promove uma flexibilização da legislação 19 existente na área onde 

ela atua (na zona portuária, área equivalente a 5 milhões de m², abrangendo os bairros do Centro, 

Saúde, Gamboa, Santo Cristo, São Cristóvão, Cidade Nova e Caju), (PORTO MARAVILHA, 

s.d.b) possibilitando que investidores realizem seus projetos na região, em troca de compra de 

Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs) 20, títulos que são regulados pela 

Instrução Normativa nº 401/2003 da Comissão de Valores Mobiliários, totalizando 6,4 milhões de 

CEPACs, com o valor de R$ 545,00, cada (PORTO MARAVILHA, s.d.c) 

Os títulos emitidos como CEPACs possibilitam ao seu proprietário obter um aumento na 

construção, por m², dentro da área da operação. Os investidores não precisam ser proprietários de 

terrenos e nem adquirir imóveis na área consorciada. Mas, se isso vier a ocorrer, terão o direito de 

aumentar a área construída ou alterar o seu potencial de utilização (PORTO MARAVILHA, s.d.d) 

Colocados no mercado de valores mobiliários, os títulos foram arrematados em leilão pela 

Caixa Econômica Federal (CEF), à quantia de R$ 3,5 bilhões do Fundo de Investimento Imobiliário 

do Porto maravilha, criado com recursos do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). 

Otimista com a valorização futura dos títulos, o FGTS se comprometeu em arcar com o valor de 

R$ 7,609 bilhões de reais (PORTO MARAVILHA, s.d.c).     

A ideia é que o Município não precise utilizar recursos do orçamento municipal. Pelo menos 

3% do valor arrecadado se torna vinculado para investimento na valorização do patrimônio material 

e imaterial da área, e em programas de desenvolvimento social para moradores e trabalhadores 

(PORTO MARAVILHA, s.d.cd). E, para realizar o controle desses valores, bem como dos 

investimentos na região, a Prefeitura criou a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 

                                                             
19 LC nº 111/2011. 
Art. 91. 

§2º Poderão ser previstas nas operações urbanas, entre outras medidas, a modificação de índices e características de 

parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto 

ambiental delas decorrentes e a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com 

a legislação vigente. 
20 Cf. Lei nº 10.257/01. 

Art. 34. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão pelo Município de 

quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção, que serão alienados em leilão ou 

utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. 
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do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), sociedade de economia mista, instituída pela Lei 

Complementar nº 102/2011. 

Entretanto, a CDURP contratou a Concessionária Porto Novo, mediante licitação, para 

executar as obras e prestação dos serviços públicos municipais da operação até 2026 (PORTO 

MARAVILHA, s.d.e), ou seja, terceirizando a própria função.  

Esse consórcio consiste na maior parceria público-privada do país, formado pelas 

empreiteiras Norberto Odebrecht Brasil S/A (37,5% de participação acionária), Carioca Christiani-

Nielsen Engenharia S/A (37,5%) e OAS Ltda. (25%) 21, (CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO, 

s.d). Fazendo surgir a esdrúxula situação de tomada de decisões que deveriam partir do poder 

público, sendo determinadas e executadas pelas empreiteiras, através da Concessionária Porto 

Novo, uma empresa privada.  

O contrato com a concessionária foi suspenso em duas ocasiões, em decorrência de 

inadimplência no pagamento mensal, de responsabilidade da Prefeitura do Rio, para a manutenção 

e operação da infraestrutura da região portuária. Efeito da crise econômica que atingiu o setor 

público como um todo.  

A suspensão do referido contrato acarretou transtornos em serviços públicos básicos 

prestados à região, como a coleta de lixo. A primeira interrupção ocorreu em 05/07/2017, com 

regularização do contrato em 16/11/2017. E a segunda interrupção é recente, desde 25/06/2018, 

ocasionada pela indisponibilidade de recursos financeiros que deveriam ser repassados pelo Fundo 

de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, administrado pela CEF (CONCESSIONÁRIA..., 

2018). De modo que a Prefeitura passa, então, a assumir os serviços concedidos (PORTO 

MARAVILHA, 2018).   

Continuando a apresentação dos atores sociais envolvidos na região portuária, o Projeto 

Morar Carioca – projeto de Plano Municipal de Integração de Assentamentos Precários Informais 

– foi lançado como “o maior programa de urbanização de comunidades da história do país”, com 

o objetivo de “urbanizar, até 2020, todas as comunidades da cidade, integrando efetivamente ao 

                                                             
21 Todas envolvidas, mais tarde, na Operação Lava-Jato. 
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tecido urbano do Rio essas áreas historicamente menos assistidas” (PREFEITURA..., 2015b). 

Juntos, os projetos Porto Maravilha e Morar Carioca foram responsáveis por desenvolverem 

uma política segregacionista do espaço social na cidade. Implicando na remoção de oito 

comunidades, atingindo diretamente cerca de 809 famílias, distribuídas entre o Morro da 

Providência (140 famílias); Ocupação Machado de Assis (150 famílias); Ocupações da Rua do 

Livramento (184 famílias); Ocupação Flor do Asfalto (30 famílias); Ocupação Quilombo das 

Guerreiras (55); Ocupação Zumbi dos Palmares (133 famílias); Ocupação Carlos Marighela (47 

famílias) e Ocupação Casarão Azul (70 famílias) e que tiveram destinação conforme demonstrado 

a seguir: 

Figura 3 – Destinação das comunidades removidas da região portuária da Cidade do Rio de Janeiro. 
 

Comunidade Data da 

remoção 

Local de origem (Região 

Portuária) 

Local de reassentamento 

Morro da Providência 2012 Morro da Providência Projeto Morar Carioca em Santo Cristo 

(zona portuária) 

Ocupação Machado de 

Assis 

2012 Rua da Gamboa, 111 PMCMV em Senador Camará 

(zona oeste) 

Ocupações da Rua do 

Livramento 

2010 Rua do Livramento, 182, 

184, 186, 192, 207, 209 e 

211. 

Bairro Carioca em Triagem (zona norte – 1 

família) 

PMCMV em Senador Camará (183 

famílias) 

Ocupação Flor do 

Asfalto 

2011 

 

Avenida Rodrigues Alves, 

515 

__  *22 

Ocupação Quilombo 
das Guerreiras 

2014 Avenida Francisco Bicalho, 
49 

Quilombo da Gamboa (Rua da Gamboa, 
345, zona portuária) **23 

Ocupação Zumbi dos 

Palmares 

2011 Avenida Venezuela, 53 PMCMV em Cosmos 

(zona oeste) 

Ocupação Carlos 

Marighela 

2011 Rua Riachuelo, 48 Abrigos públicos na Ilha do Governador 

(zona norte) ou em Paciência (zona oeste) 

Ocupação Casarão 

Azul 

2009 Avenida Rodrigues Alves, 

143 

Rua Camerino (zona portuária) ***24 

Fonte: Elaboração da autora. 

                                                             
22 * A única alternativa oferecida foi o pagamento de indenização sobre a posse precária. 
23 ** Por intermédio de negociações entre a Central de Movimentos Populares e a União Nacional de Luta pela Moradia 

Popular, foi obtida aprovação de um projeto de moradia popular junto ao Ministério das Cidades, pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida – Entidades, que possibilitou a compra de dois terrenos na Gamboa para a implantação do projeto 

de moradia popular. A Prefeitura do RJ ainda contribuiu realizando a desapropriação de dois terrenos vizinhos no local. 

O projeto segue tramitando na Secretaria Municipal de Urbanismo para adequação à lei municipal. As famílias optaram 

pelo recebimento de aluguel social até a transferência definitiva. 
24 ***A Prefeitura chegou a iniciar tratativas com os moradores, cogitando pagamento de indenização ou 

reassentamento em programa habitacional. Os moradores teriam optado pela segunda opção, mas nem chegaram a ser 

cadastrados. Restaram desassistidos e entregues à própria sorte.  No gráfico, o endereço da Rua Camerino se refere a 

algumas famílias que passaram a residir naquele local, alugando cômodos em cortiços. 
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 No total de famílias considerado, constam apenas aquelas cujas informações obtidas 

baseiam-se em dados concretos, e não em estimativas. Sendo considerados apenas os coletivos que, 

naquela região, puderam ser identificados quanto aos critérios constantes da tabela apresentada. 

Existiram muitas outras ocupações que são referenciadas em outras pesquisas, entretanto, sem 

dados concretos.  

No caso das Ocupações da Rua do Livramento, por exemplo, estima-se que a comunidade 

era integrada por cerca de 400 famílias, que permaneceram ocupando imóveis privados na região 

central da cidade durante cerca de cinco anos, mas sem dados precisos (DOSSIÊ DO COMITÊ 

POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS RIO DE JANEIRO, 2015, p. 30). Aqui, está sendo 

considerado o total de 184 famílias (MEDIUM, 2015c), quantitativo que oficialmente foi despejado 

da região portuária.  

Na Ocupação Quilombo das Guerreiras, foi considerado o número oficial de famílias que 

residiam no local, na época de seu despejo do prédio da antiga Companhia Docas do Rio de Janeiro, 

que estava abandonado havia mais de vinte anos. Após a retirada das famílias, o mesmo prédio foi 

ocupado por um segundo grupo de 30 famílias, denominado Bairro 13, que mais tarde chegou a 

reunir 1.300 famílias. Foi considerado um dos casos emblemáticos pela Prefeitura do Rio 

(MEDIUM, 2015c).  

Não há como precisar o número total de famílias removidas em toda a cidade, por conta 

das obras de infraestrutura para a realização dos megaeventos esportivos da Copa do Mundo de 

Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Não há transparência na divulgação oficial dos 

dados, com dados desencontrados e subdimensionados quanto ao número de remoções, que já vêm 

ocorrendo desde a preparação dos Jogos Panamericanos de 2007.   

O Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas do Rio de Janeiro estima que mais de 77.206 

pessoas tenham sido removidas só na cidade do Rio de Janeiro. O cálculo é baseado no número 

oficial divulgado pela Prefeitura do Rio (FUNDAÇÃO HEINRICH BÖLL, 2015). 

  Oficialmente, a Prefeitura do Rio divulga um total de 22.059 famílias reassentadas na 

cidade, onde o quantitativo de 15.937 famílias “saiu de casa por estar submetida a algum tipo de 

risco” (grifo da autora); 3.997 famílias “foram realocadas para melhoria nas próprias comunidades, 
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através do Morar Carioca” e 2.125 famílias foram reassentadas “por obras de mobilidade e 

infraestrutura” (MEDIUM, 2015d).  

Desse total de 22.059 famílias, 16.309 famílias foram reassentadas em empreendimentos 

do PMCMV; 5.570 famílias receberam casas no Morar Carioca, ou optaram pelo recebimento de 

indenização ou pela compra assistida de outro imóvel (MEDIUM, 2015d).  

Das 16.309 famílias que optaram pelo reassentamento, 5.876 foram transferidas para 

conjuntos habitacionais do PMCMV localizados nos bairros de Triagem, Ramos, Bonsucesso, 

Mangueira, Barros Filho e Estácio; 1.831 famílias foram transferidas para o bairro de Curicica e 

8.602 famílias para o PMCMV na zona oeste da cidade (MEDIUM, 2015d).   

Conforme o IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), em entrevista 

com David Harvey, no ano de 2013, os movimentos sociais já haviam contabilizado 100 mil 

pessoas removidas apenas no Rio de Janeiro. Na ocasião, ao perguntarem para Harvey se o 

capitalismo teria forças para sustentar a manutenção desta alteração na trama da cidade, o geógrafo 

afirmou que “moradia não pode ser vista como commodity” e que precisamos descobrir primeiro 

se queremos “uma cidade para as pessoas ou para o lucro” (CANAL IBASE, 2013). 

Ainda segundo Lucas Faulhaber e Lena Azevedo (2015), a gestão do ex-prefeito Eduardo 

Paes, entre 2009 e 2013, removeu mais pessoas do que Pereira Passos (1902-1906, com 20 mil 

removidos) e Carlos Lacerda (1961-1965, com 30 mil removidos) juntos, atingindo mais de 67 mil 

pessoas 25.  

Considerando os dados fornecidos pelas fontes acima mencionadas, é possível considerar o 

seguinte quadro indicativo: 

 

 

 

 

                                                             
25 Cf.  FAULHABER; AZEVEDO, 2015 (versão digital).  



30 

 

Figura 4 – Síntese da estimativa de remoções na cidade do Rio de Janeiro em função dos megaeventos 

esportivos. 
 

Fonte: elaboração da autora. 

 

 A tabela acima permite concluir que o número de removidos no Rio está subdimensionado. 

Considerando o quantitativo médio apresentado (77.206 pessoas), que por sua vez está calculado 

sobre o total oficial divulgado (22.059 famílias), causa estranheza que as famílias consideradas 

pela Prefeitura sejam constituídas por apenas três pessoas, quando é fato notório que a maioria 

dessas famílias é de constituição numerosa. Um dos motivos, inclusive, de crítica às unidades 

habitacionais do PMCMV, que se mostram inadequadas às necessidades da grande maioria dessas 

famílias. 

 Na próxima tabela, encontrada originariamente no dossiê organizado pelo Comitê Popular 

da Copa e das Olimpíadas do RJ (2015, p. 36), é informada a omissão de dados quanto ao número 

de famílias removidas de algumas comunidades, o que também compromete o quantitativo 

divulgado oficialmente. 
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   Figura 5 – Comunidades removidas ou ameaçadas de remoção na cidade do RJ desde 2009. 

 

Comunidade 
Tempo da 

ocupação 

Número de 

famílias 

removidas 

Número de 

famílias 

ameaçadas 

Total de 

famílias 
Justificativa oficial 

1. Largo do 

Campinho/Campinho 
1980 65 

Totalmente 

removida 
65 BRT Transcarioca 

2. Rua Domingos 

Lopes/Madureira s/i 100 
Totalmente 

removida 
100 BRT Transcarioca 

3. Rua Quáxima/Madureira 1970 27 
Totalmente 

removida 
27 BRT Transcarioca 

4. Penha Circular s/i 40 
Totalmente 

removida 
40 BRT Transcarioca 

5. Largo do Tanque s/i 66 
Totalmente 

removida 
66 BRT Transcarioca 

6. Arroio Pavuna/ 

Jacarepaguá 
1938 68 28 96 

Acesso a condomínio de luxo; 

viaduto para o BRT Transcarioca; 

preservação ambiental 

7. Vila das Torres/Madureira 1960 1.017 
Totalmente 

removida 
1017 

Construção do Parque Municipal 
de Madureira/”Legado” associado 

à Transcarioca 

8. Restinga/Recreio 1954 80 
Totalmente 

removida 
80 BRT Transoeste 

9. Vila Harmonia/Recreio 1911 120 
Totalmente 

removida 
120 BRT Transoeste 

10. Vila Recreio II/ Recreio 1996 235 
Totalmente 

removida 
235 BRT Transoeste 

11. Notredame/Recreio s/i 52 
Totalmente 
removida 

52 BRT Transoeste 

12. Vila da Amoedo/ 
Recreio 

s/i 50 
Totalmente 
removida 

50 BRT Transoeste 

13. Outras remoções  129   129 BRT Transoeste 

14. Vila Taboinha/ Vargem 

Grande 
1990 ___ 400 400 Reintegração de posse 

15. Asa Branca/Curicica 1986 ___ s/i s/i BRT Transolímpica 

16. Vila Azaleia/ Curicica 1990 ___ 100 100 BRT Transolímpica 

17. Vila União/ Curicica 
década de 

1980 
340 ___ 340 BRT Transolímpica 

18. Colônia Juliano Moreira 1935 ___ 400 400 BRT Transolímpica 

19. Metrô Mangueira 1980 566 46 612 
Estacionamento para o estádio 

do Maracanã 

20. Vila Autódromo/ 

Jacarepaguá 
1985 430 120 500 

Parque Olímpico; BRT 

transolímpica; preservação 

ambiental 

21. Belém-Belém/ Pilares 1972 ___ 300 300 

Construção de novo acesso para o 

Estádio João Havelange 

(Engenhão) 

22. Favela do Sambódromo s/i 60 
Totalmente 

removida 
60 Alargamento do Sambódromo 
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23. Morro da Providência 1897 140 692 832 
Implantação do teleférico e plano 

inclinado; área de risco 

24. Ocupação Machado de 
Assis 

2008 150 
Totalmente 
removida 

150 Projeto Porto Maravilha 

25. Ocupação Flor do 
Asfalto 

2006 30 
Totalmente 
removida 

30 Projeto Porto Maravilha 

26. Ocupações da Rua do 

Livramento 
s/i ___ 400 400 Projeto Porto Maravilha 

27. Ocupação Boa Vista 1998 35 
Totalmente 

removida 

 

35 
Projeto Porto Maravilha 

28.Quilombo das Guerreiras 2006 70 
Totalmente 

removida 
70 Projeto Porto Maravilha 

29. Ocupação Zumbi dos 

Palmares 
2005* 133 

Totalmente 

removida 
133 Projeto Porto Maravilha 

30. Ocupação Carlos 

Marighela 
s/i 47 

Totalmente 

removida 
47 Projeto Porto Maravilha 

31. Ocupação Casarão Azul s/i 70 
Totalmente 

removida 
70 Projeto Porto Maravilha 

Subtotal relativo às 

remoções vinculadas 

diretamente aos 

megaeventos 

 4.120 2.486 6.606 Copa e Olimpíadas 

32.Outras comunidades Diversos 17.939 s/i 17.939 

A Prefeitura alega que estas 
famílias foram removidas por 

estarem em áreas de risco ou que 

foram reassentadas no mesmo 

local em razão de obras de 

melhorias nas suas comunidades 

Total geral das remoções 

na cidade do RJ   
22.059 s/i s/i 

 
Fonte: DOSSIÊ DO COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS DO RIO DE JANEIRO, 2015 (reprodução). 

 

 Conforme Faulhaber e Azevedo (2015), na justificativa das remoções no Rio, o 

planejamento estratégico 

é usado para dar razão a este argumento através das suas metas e projetos. Os 

corredores de estrada, a construção de parques, as intervenções na área portuária, 

a construção e melhoria de instalações desportivas e, acima de tudo, pôr um fim 

às ocupações das áreas de risco estão entre os argumentos mais frequentemente 

utilizados pela prefeitura para promover estas remoções 26. 

 A pesquisa dos autores resultou no livro SMH 2016: Remoções no Rio de Janeiro Olímpico, 

                                                             
 
26  Tradução livre do original: “Strategic planning is used to give reason to this argument through its targets and 

projects. The road corridors, the building of parks, the interventions in the port area, the construction and improvement 

of sports facilities and, above all, putting an end to the occupation of areas at risk are among the arguments most 

frequently used by the city administration to promote these removals” (versão digital). 
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no qual buscam demonstrar que o processo de exclusão social, promovido contra a população pobre 

que ocupava áreas valorizadas na cidade pelo mercado imobiliário, em verdade, resultou de uma 

estratégia deliberada de planejamento urbanístico, enquanto muitos procuram justificar com o 

argumento de uma ausência de planejamento específico que levasse em conta as necessidades dessa 

população removida 27.  

 Ainda na visão desses autores, 

o plano estratégico da cidade para 2012-2016 estipula, entre seus pontos de 
referência para monitorar a execução do plano, a porcentagem de casas 

expropriadas como uma maneira de acelerar o trabalho de construção, que por sua 

vez permitiu uma ação mais agressiva por parte do Estado para atingir suas metas. 
Aqueles cidadãos que não tiveram a oportunidade de se familiarizar com o projeto 

e discuti-lo são os mesmos que estão sendo removidos de suas casas de forma 

truculenta pela prefeitura, que visa concluir o trabalho de construção a tempo para 

os megaeventos na cidade 28.  

Oficialmente, o governo não se utiliza do termo “remoção” para se referir à retirada de 

famílias de sem-teto da região central da cidade, o que teria uma conotação de “quando as famílias 

são retiradas à revelia do imóvel e não são dadas condições de transição para elas” (MEDIUM, 

2015b). Nem associa qualquer caso de reassentamento dessa população como decorrente dos 

preparativos para as instalações esportivas criadas em função dos megaeventos realizados na cidade.  

O argumento oficial é no sentido de “realocação de famílias para assegurar a integridade 

física da população submetida a algum tipo de deslizamentos de terras, áreas passíveis de 

alagamentos e imóveis em condições precárias de insalubridade e ruína” (MEDIUM, 2015c) 29. 

Conforme Norma Valencio (2009, p. 34), um dos mecanismos que mantêm a situação de 

                                                             
27 À época de lançamento do livro, o prefeito Eduardo Paes contestou as informações apresentadas, classificando a 

pesquisa dos autores como “conjuntos de asneiras” e “panfleto de oposição”. Questionado posteriormente em debate 

com a participação da imprensa, voltou a criticar os argumentos dos autores, mas não conseguiu demonstrar evidências 

que desmentissem os resultados da pesquisa (UOL MAIS, 2015; FUNDAÇÃO HEINRICH BÖLL, 2015). 
28 FAULHABER; AZEVEDO, 2015 (versão digital). No original: “The city’s own strategic plan for 2012-2016 
stipulates, amongst its benchmarks for monitoring the execution of the plan, the percentage of expropriated homes as 

a way to speed up the construction work, which has in turn allowed a more aggressive action by the state to attain its 

targets. Those citizens who did not have the opportunity to become acquainted with the project and discuss it are the 

same ones who are being removed from their homes in a truculent way by the city administration, which aims to 

complete the construction work in time for megaevents in the city”. 
29  No caso das famílias removidas no Morro da Providência, o argumento oficial de risco geotécnico foi contestado 

em um contra laudo igualmente técnico (FORUM COMUNITÁRIO DO PORTO, 2011).  
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desigualdade social é a inferiorização territorial atribuída às áreas carentes, cuja estrutura espacial 

degradada, carente de recursos, terá um papel decisivo na manutenção da reprodução social da 

desigualdade. Para ela,  

“Área carente” foi uma nominação elaborada pelos setores estabelecidos e 

perpetrada no imaginário social no citadino comum para reportar, a um só tempo, 
uma condição territorial, sócio-econômica e política de menor valia. Subjaz ao 

referido termo a ideia de um espaço deteriorado materialmente, uma população 

incapaz e inerte para fazer face ao provimento de seus mínimos vitais e sociais e 
uma interlocução deteriorada dos ali residentes com o Estado (Idem., Ibidem, p. 

34). 

São os moradores dessas áreas mais carentes, as quais nessa condição permaneceram pela 

ausência estatal em ali concretizar uma política distributiva de recursos, que serão coagidos em sua 

territorialização e mesmo combatidos, em caso de resistência, já que, alijados de suas moradias, só 

poderão fazer parte do novo espaço reurbanizado como atores gentrificados. 

Para Harvey, se há populações de baixa renda ocupando terras de alto valor, a estratégia é 

a de facilitar-lhes o acesso ao respectivo título de propriedade, garantindo preliminarmente a 

regularização fundiária e o direito à moradia, para em seguida iniciar um processo de reocupação 

dessas áreas, com forte potencial especulativo imobiliário. São áreas nas quais o poder público não 

realizou ou concluiu nenhuma melhoria em sua infraestrutura, logo, desvalorizando-as 

economicamente (CANAL IBASE, 2013). 

Conforme o autor, essas áreas, ainda que localizadas no centro da cidade, são carentes de 

infraestrutura e investimentos, e desvalorizadas economicamente. A população muitas vezes terá 

de sujeitar-se a vende-las a preços baixos, especialmente se detiverem posse precária (CANAL 

IBASE, 2013), o caso dos moradores de comunidades localizadas na região portuária. 

As propagandas oficiais confirmam a necessidade das remoções para uma melhoria da 

“qualidade de vida” dos moradores das áreas consideradas precarizadas, entretanto, “o interesse 

social é álibi para um milionário movimento de construção, que, entretanto, ignora as reais 

necessidades populares” (MARICATO, 2014, p. 18), desconsiderando “as necessidades das 

pessoas que produziram aquele espaço na ausência de um melhor, dentro dos seus projetos de vida 

e de seus direitos ao espaço” (VALENCIO et. al., 2009, p. 44).  
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Das oito comunidades tradicionais da região portuária já mencionadas, apenas a que 

pertence ao Morro da Providência, a favela mais antiga da cidade, não foi completamente 

removida. Nas demais, seus moradores foram completamente desalojados e nos procedimentos de 

remoção, em sua maioria, não foram consideradas as necessidades ou vínculos das famílias.  

Houve desrespeito de norma legal expressa que garantia aos removidos o direito ao 

reassentamento em áreas próximas do antigo local de moradia 30. O que representou apenas mais 

um capítulo em meio à “personalização do poder” e “regulações ad hoc e flexíveis”, que se 

tornaram muito comuns em tempos de afirmação do modelo da “cidade de exceção” como “uma 

forma nova de regime urbano” (VAINER, 2011, p. 10; 2016, p. 28).  

Muitas famílias que antes pertenciam a uma mesma comunidade foram divididas conforme 

critérios que nunca foram esclarecidos e reassentadas em áreas muito distantes umas das outras. A 

justificativa oficial baseia-se em questões de logística e disponibilidade dos imóveis. 

Não houve a preocupação governamental de manter uma coesão entre os moradores dessas 

comunidades, muitos com vínculos de muitos anos de convivência e relações de solidariedade 

diante de muitas outras dificuldades enfrentadas.  

E, mesmo com muitos esforços da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, através 

da atuação do Núcleo de Terras e Habitação (NUTH), órgão criado para promover a assistência 

jurídica de comunidades de baixa renda, que patrocinou várias medidas legais de tutela coletiva 

junto ao Poder Judiciário na tentativa de conter as ilegalidades e abusos cometidos contra aquelas 

pessoas 31, as remoções foram traumáticas.  

                                                             
30 A própria Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, assim dispõe: 

Art. 429 – A política de desenvolvimento urbano respeitará os seguintes preceitos: 

IV – urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção dos moradores, 

salvo quando as condições físicas da área ocupada imponham risco de vida aos seus habitantes, hipótese em que serão 

seguidas as seguintes regras: a) laudo técnico do órgão responsável; b) participação da comunidade interessada e das 
entidades representativas na análise e definição das soluções; c) assentamento em localidades próximas dos locais da 

moradia ou do trabalho, se necessário o remanejamento. 
31 Em 2011, houve até mesmo um desmantelamento estrutural e sem precedentes do NUTH, com a transferência para 

outros municípios, dos defensores públicos que atuavam nos processos relativos às ocupações por sem-teto que 

buscavam meios legais que lhes garantissem a permanência na região central da cidade. Com a ruptura abrupta do 

Núcleo, “não foi permitida a transição do conhecimento dos processos e atendimentos em curso à nova equipe de 

profissionais” que passou a integrar o NUTH. As famílias passaram a não contar mais com defesa técnica diante das 

imposições governamentais para sua retirada do local, o que aumentou ainda mais sua condição de vulnerabilidade 

social (COMITÊ POPULAR COPA E OLIMPÍADAS RIO, 2011; DEFENSORIA POPULAR, 2011).  
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Conforme Valencio (2010, p. 758), a quebra brusca do vínculo do indivíduo com a 

sociedade em que habitava resultará num processo de “extensa desfiliação social”, que se utiliza 

de conceito cunhado de Robert Castel (2005, p. 32), para associá-lo ao ocorrido com as populações 

removidas nas áreas onde foram realizadas as intervenções em função dos projetos urbanísticos.  

Para Castel, a desfiliação social representa um processo de “desindentidade” social, que 

ocorre não como uma escolha pessoal do indivíduo que se encontre nessa dinâmica social imposta 

pelo Estado, mas como um “destino” de um movimento que foge às determinações individuais, 

decorrente de deliberações relacionadas à própria dinâmica de desenvolvimento do capital, em que 

os indivíduos são “abandonados, como se estivessem encalhados na margem, depois que a corrente 

das trocas produtivas se desviou deles” (CASTEL, 2005, p. 32). 

Mesmo quando as pessoas são removidas de áreas de risco, o deslocamento involuntário 

que desconsidera os vínculos dos habitantes com sua moradia, hábitos e relações pessoais irá 

“desfiliá-los”, devido ao rompimento brusco dos moradores com seu meio social (VALENCIO et 

al., 2009), o que ressalta a importância de o Estado atuar para minimizar os danos colaterais. 

Sob outra ótica, partindo do lugar teórico de Raúl Zibechi (2015), em pesquisa sobre 

territórios em resistência na América Latina, permite uma comparação com a atuação do governo 

municipal aqui no Rio de Janeiro, que buscou desmantelar movimentos de resistência através das 

remoções dispersivas, com reassentamentos da população em diferentes lugares. Neutralizando, 

portanto, contrapoderes de movimentos sociais organizados por anos, como o movimento dos sem-

teto.  

Afinal, “território e conflito social não são duas questões separadas” e a preservação da 

autonomia de qualquer movimento popular está muito relacionada ao território onde este 

movimento é encarnado (ZIBECHI, 2015, p. 100). Deslocando radicalmente o território físico e o 

palco das lutas, de modo a encurralar setores organizados, mas integrados por uma população em 

franca vulnerabilidade, poderá levar ao “desaparecimento das formas de vida heterogêneas” (p. 

111) que caracterizam a sua essência como movimento social, neutralizando as suas resistências. 

Se não levar ao comprometimento fatal de sua autonomia, que, desmobilizada, previsivelmente se 
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verá substituída por relações de clientelismo.  

Conforme postulado por Zibechi (2015, p. 121), “as relações entre os movimentos sociais 

e os governos enfrentam o inédito desafio da implementação, por parte destes últimos, de novas 

formas de dominação, nas quais os programas sociais massivos são apenas um dos múltiplos pilares 

do controle social”.  

A maioria dos reassentamentos estão em conjuntos habitacionais integrantes do Programa 

Minha Casa, Minha Vida 32 (PMCMV), construídos na zona oeste da cidade, em locais distantes 

de 40 a 60 Km da região central da cidade 33 e cuja área é tradicionalmente carente de toda espécie 

de serviços públicos. 

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro foi a primeira no Brasil a assinar, em 2009, o 

Termo de Adesão ao Programa Federal Minha Casa, Minha Vida. Esta parceria colocou o Rio 

como campeão na produção de unidades habitacionais. A cidade tem, em dados de 2015, cerca de 

80.404 unidades habitacionais contratadas junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 

Dessas, 35.023 unidades são para famílias com renda de até R$ 1.800,00, incluindo unidades para 

famílias reassentadas e escolhidas por sorteio (PREFEITURA..., 2015a). 

Porém, não houve um preparo de infraestrutura e serviços básicos na maioria das regiões 

onde se deram os reassentamentos na cidade. Os bairros já não davam conta de atender os 

moradores locais e passaram a ficar sobrecarregados com o aumento da demanda de famílias que 

foram deslocadas para lá de uma hora para outra, acarretando problemas como falta de vagas em 

                                                             
32 Política habitacional lançada em 2009 pelo governo federal, com o objetivo de diminuir o déficit habitacional no 

país, através do financiamento de moradias nas áreas urbanas para famílias de baixa renda No caso dos reassentamentos 

devido às remoções em função dos megaeventos esportivos, as famílias se situam na Faixa 1 de financiamento, que 

compreendia uma renda mensal de até R$ 1.600,00 reais (em valores atualizados, R$ 1.800,00), com subsídio integral 

custeado pelo governo e cuja garantia da dívida é o imóvel que será adquirido.  

As famílias desta faixa de financiamento arcam com o pagamento de uma prestação mensal de R$ 50,00 durante um 

prazo de 120 meses (atualmente, para novos contratos do programa, a taxa mensal varia de R$ 80,00 a R$ 270,00, 
dependendo da renda bruta familiar), (GOVERNO DO BRASIL, 2014). Mas este não é o caso das famílias 

reassentadas, que não arcam com o pagamento dos imóveis, já que estas obtiveram subsídio integral. Entretanto, os 

reassentados estão obrigados ao pagamento da taxa condominial mensal. 
33 As alternativas ao reassentamento dos moradores sem-teto em conjuntos habitacionais construídos em áreas 

longínquas, seriam: a opção de compra assistida de imóveis na zona central ou em outras áreas da cidade, ou 

indenização, incluindo o aluguel social. Entretanto, as propostas indenizatórias eram muito baixas, recaindo apenas 

sobre o valor das benfeitorias já que os moradores tinham a posse precária, não lhes permitindo adquirir outro imóvel 

nas áreas centrais da cidade. Tampouco o valor do aluguel social (R$ 400,00, em valores atualizados), a ser custeado 

pelo Município do Rio de Janeiro durante um período de doze meses (MEDIUM, 2015c).  
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escolas, creches e na rede de saúde públicas, desabastecimento de água e rede de esgoto 

frequentemente entupida e jorrando a céu aberto, enchentes constantes ocasionadas por acúmulo 

de lixo e detritos que não são recolhidos com frequência.  

Como bem observado por Raquel Rolnik (2015, p. 312), “se o programa [PMCMV] passou 

a atingir uma camada da população que historicamente não era atendida pelas iniciativas federais 

na área habitacional, não chegou a interferir no lugar tradicionalmente ocupado por elas, 

reproduzindo o padrão periférico”, com todos os seus problemas.  

Como ainda enfatizado por Zibechi (2015, p. 25), 

a peculiaridade latino-americana é que as técnicas biopolíticas estão sendo 

implementadas pelos governos progressistas através dos programas sociais, mas 

também desembarcam à ponta dos fuzis das forças militares, que atuam como 
exércitos de ocupação, ainda que em seus próprios países. No Brasil, para 

mencionar apenas um exemplo, aplicam-se ambas as técnicas de modo 

simultâneo: o programa Fome Zero – depois aperfeiçoado pelo Bolsa Família – é 
compatível com a militarização das favelas. As esquerdas latino-americanas 

consideram as periferias pobres como reduto de delinquência, narcotráfico e 

violência, espaços onde reina o caos e alguma coisa similar à lei da selva. Neste 

ponto, não há a menor diferença entre direita e esquerda.  

O transporte público na zona oeste da cidade já era um problema crônico. Muitos núcleos 

familiares sofreram rompimentos bruscos devido à necessidade daqueles que tinham empregos na 

região central da cidade continuarem próximos de seus postos de trabalho. Há casos de arrimos de 

família que se viram obrigados a enviar seus familiares, como os pais e os filhos, para os 

reassentamentos, enquanto tinham que encontrar meios de “viração” para garantirem a 

proximidade entre moradia e emprego, vital para o sustento daquelas pessoas, já que os gastos com 

os longos deslocamentos em transportes públicos se tornariam inviáveis. 

À época das remoções, órgãos governamentais alegavam que estavam atuando para a 

melhoria do problema da (i)mobilidade urbana de forma a solucionarem os transtornos causados 

pelos longos deslocamentos que estavam impondo a essas pessoas. E propagandeavam a influência 

dos megaeventos esportivos na cidade como catalisadores de oportunidade de investimentos 

públicos para as obras de expansão do transporte rodoviário de massa, o que seria o “maior legado 

olímpico” para a cidade (GOVERNO DO BRASIL, 2016; JORNAL DA GLOBO, 2016). 

Em contrapartida, em 2015, conforme análise sobre serviços públicos e a mobilidade 
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urbana, na ótica do sistema de inovação e da melhoria das condições de cidadania, Melo (2015, p. 

427) já alertava que  

a estratégia de atração de megaeventos como forma de realizar os investimentos 
que precisam ser realizados, mas nunca foram, pode não dar certo. O exemplo do 

Rio de Janeiro é paradigmático dessa estratégia. A “cidade para os megaeventos” 

busca melhorias pontuais de serviços públicos que não resolvem os problemas 
estruturais. A implantação dos sistemas de Bus Rapid Transport (BRT) e Bus 

Rapid Service (BRS) é exemplo dos alívios temporários e pontuais em um sistema 

que já se encontra operando acima do limite. Dadas suas especificações técnicas, 
eles oferecem pouca margem para crescimento. São mais do mesmo. Podem 

atender aos requisitos de transporte para os Jogos Olímpicos, mas não aos da 

cidade. São os Jogos Olímpicos que têm que se adequar às necessidades da cidade 

e não esta a eles. E, além disso, atendem aos interesses das empresas de ônibus, 
que prestam esse péssimo serviço sem que os órgãos reguladores estaduais e 

municipais se manifestem e sem que a concorrência de outros modais de 

transporte público as obrigue a melhorar.  

Após o encerramento dos Jogos Olímpicos na cidade, pouco melhoraram as dificuldades 

enfrentadas pela população pobre que necessita realizar longos deslocamentos diários casa-

trabalho-casa por meio do sistema viário de BRT, que era a grande promessa de melhoria em 

mobilidade urbana e contribuiria para minimizar os efeitos do isolamento social experimentado 

pelos removidos. 

A prioridade de comprometimento na facilitação de acesso aos serviços públicos para a 

população, que justificaria a imperiosa intervenção do poder público na ocupação do espaço, 

através das obras de reurbanização que levaram a remover grande número de pessoas, revelou-se 

na verdade uma falácia, envolvendo um grande esquema de corrupção a serviço da democracia 

direta do capital (VAINER, 2016, p. 46).  

Recentemente os jornais noticiaram a prisão do ex-Secretário de Obras da Prefeitura do RJ, 

a pedido da força-tarefa da Operação Lava-Jato, acusado de comandar um esquema de propinas 

envolvendo obras do BRT Transbrasil 34 35.  

                                                             
34 Esta foi a segunda vez que o ex-secretário foi preso sob a mesma acusação de envolvimento em corrupção (G1 RIO 

DE JANEIRO, 2017; G1 RIO DE JANEIRO, 2018a). 
35 Não é o objetivo aqui adentrar em detalhes do que já é notório e considerado o maior escândalo de corrupção e 

lavagem de dinheiro do Brasil, envolvendo grandes empresas de infraestrutura e as maiores empreiteiras do país, além 

do envolvimento da Petrobrás e muitos executivos e políticos, cujos desdobramentos já envolvem acordos de 

cooperação internacional em quarenta países. Limito-me a relacionar o descaso das políticas públicas que foram 
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Há mais de vinte anos, Ermínia Maricato já alertava que se estavam produzindo modelos 

de urbanização sem urbanidade para a população, devido em grande parte a uma produção ilegal 

de moradias associado a um urbanismo segregador (MARICATO, 1995). Hoje ainda se pode valer 

do mesmo alerta, apenas substituindo a “produção ilegal de moradias” por produção público-

privada de moradias. O restante do contexto é só mais do mesmo.  

1.3 Desapropriação como instrumento viabilizador da política de reurbanização da Cidade 

do Rio de Janeiro. 

Duas realidades sempre atuais, espaço físico e comunidade humana, raramente conseguem 

conviver em harmonia e são polos de um conflito constante. Daí a política de desenvolvimento, 

adotada na maior parte do mundo, principalmente no ocidental, ter “por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, bem como garantir o bem-estar de seus habitantes”, 

a exemplo do disposto no artigo 182, caput, da Constituição Federal 36.  

  Para assegurar o sucesso de uma política de desenvolvimento urbano e rural, a legislação 

nacional elegeu como meio eficaz de transferência forçada do domínio sobre bens o instituto da 

desapropriação ou expropriação que, do ponto de vista teórico de Celso Antônio Bandeira de 

Mello (2006, p. 821), 

é o procedimento administrativo através do qual o Poder Público 

compulsoriamente despoja alguém de uma propriedade e a adquire para si, 

mediante indenização, fundada em um interesse público.  

Para Helly Lopes Meirelles (2011, p. 649), esse ato de intervenção estatal na propriedade, 

se por um lado constitui a mais drástica das formas de manifestação do poder de império sobre 

todos os bens existentes no território nacional, por outro, trata-se de uma forma conciliadora entre 

a garantia da propriedade individual e a função dessa mesma propriedade. E que exige usos 

compatíveis com o bem-estar da coletividade, atribuindo-se a ela também e primordialmente uma 

função social. 

                                                             
executadas na cidade do Rio de Janeiro e possibilitadas pelo alinhamento das esferas federal, estadual e municipal em 

função dos compromissos assumidos para a realização dos megaeventos esportivos (DW BRASIL, 2017).  
36 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais 

fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 

de seus habitantes. 
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A desapropriação para urbanização ou reurbanização é um procedimento administrativo, 

destinado a melhorar a cidade, ordenando seu crescimento, ou readequando o que já está construído 

com vistas unicamente a adicionar a funcionalidade exigida por uma cidade em crescimento, pois 

é essa 

que permite ao Poder Público, especialmente ao Município, decretá-la e promove-

la para correta implantação de novos núcleos urbanos, ou para fins de zoneamento 
ou renovação de bairros envelhecidos e obsoletos, que estejam a exigir 

remanejamento de áreas livres, remoção de indústrias, modificação do traçado 

viário e demais obras públicas ou edificações que dêem ao bairro a funcionalidade 

compatível com sua nova destinação no complexo da cidade” (...) e tem “como 
utilidade pública a própria urbanização ou a reurbanização” (MEIRELLES, 2011, 

p. 654). 

O objetivo finalístico da desapropriação, como ato do Estado, é alcançar o bem comum, 

“princípio edificador da sociedade humana e o fim para o qual ela deve se orientar” (BOBBIO et 

al., 1998, p. 106), sendo “aceita como fato decorrente de uma ação necessária”, espécie de 

“providência cirúrgica” (MADEIRA, 1998, p. 11), “grau máximo de intervenção ordinatória e 

concreta do Estado na propriedade privada, (...) imposta discricionariamente pela declaração de um 

motivo de interesse público legalmente suficiente” (MOREIRA NETO, 2009, p. 422).  

Numa linha comum, esses autores entendem que o Estado deve realizar a desapropriação 

tendo como escopo e finalidade a promoção da integração social e dignidade humana, inseridas no 

conceito de interesse público, justificador de sua utilização, sem perder de vista o interesse da 

comunidade, evitando agravar eventual situação prejudicial. E que o Estado, quando desapropria, 

não comete violência, nem abuso de poder, pois exerce um direito-dever, de caráter irrenunciável, 

funcional e respaldado constitucionalmente (art. 5º, XXIV, CF). 

  Em função dos compromissos assumidos internacionalmente para a realização dos 

megaeventos esportivos no Brasil, o governo municipal do Rio de Janeiro passou a concentrar 

esforços no desenvolvimento dos projetos de ordem (re)urbanística da Cidade Olímpica, a exemplo 

dos compromissos de entrega de obras de infraestrutura e transporte de alta capacidade e de novas 

instalações esportivas. Além de, especificamente na região portuária, instalar os equipamentos 

voltados para os Jogos Olímpicos, que deveriam recebem as vilas de mídia e de árbitros, mais um 

centro de convenções, e ainda a disponibilização de dois hotéis com 500 quartos cada e o 

compromisso de construir duas mil unidades imobiliárias na região do Porto Olímpico, que 
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primeiramente ficariam à disposição do Comitê Olímpico Internacional e, mais tarde, seriam 

disponibilizadas aos servidores públicos municipais (PREFEITURA..., 2012a).  

Desde o início das intervenções estatais na consecução destes projetos têm havido muitos 

conflitos urbanos de diversas ordens, a exemplo das lutas contra o capital imobiliário e seus 

tentáculos, através da atuação de seus múltiplos agentes (como empreiteiras, agentes financeiros, 

planejadores técnicos etc.). Situações que ora acabam por enaltecer e justificar o manejo da 

desapropriação para a consecução do objetivo proposto, ora parecem demonstrar que se avança em 

sentido oposto ao da integração social e promoção da dignidade da pessoa humana.  

Os custos socioeconômicos dessas intervenções têm se mostrado muito altos. E 

demonstram que os processos de exclusão e injustiça social em massa, que só puderam ser 

viabilizados pelo manejo de um instrumento de política administrativa tão radical como as 

desapropriações são capazes de realizar, acabam por não justificarem a excepcionalidade do 

instituto, ao passo em que restam agindo contrárias ao interesse público que lhes deve ser 

legitimador. 

A desapropriação urbanística poderá ter como objeto “tanto os imóveis que não cumprem 

sua função social quanto aqueles que estão desempenhando tal função inerente à propriedade” 

(HARADA, 2014, p. 31). Em qualquer caso, deve estar embasada por um projeto urbanístico, em 

conformidade legal com um Plano Diretor. O ato expropriatório terá que se pautar ainda pela 

existência de um conteúdo de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social para legitimá-

lo, todos espécies do gênero interesse público (MADEIRA, 2010, p. 308).  

 Podendo se materializar nas hipóteses de desapropriação para consecução de planos 

urbanísticos, de modo a viabilizar a implantação de um plano urbanístico sistematizado; ou nas 

hipóteses de urbanificação (SILVA, 2008, p. 26) de terrenos, nos quais sejam previstos a destinação 

a futuros núcleos urbanos e nas hipóteses em que os proprietários atuem em desacordo com o 

projeto urbanístico traçado; ou ainda de forma sancionatória, pelo descumprimento, pelo 

proprietário de propriedades urbanas, de obrigação ou ônus urbanístico imposto.  

A desapropriação para fins de reurbanização é assegurada pela Constituição Federal, que 

inovou ao dar ênfase à matéria urbanística, reservando-lhe vários dispositivos sobre diretrizes do 
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desenvolvimento urbano (arts. 21, XX e 182), sobre planos urbanísticos (arts. 21, IX; 30, VIII e 

182) e sobre a função urbanística da propriedade urbana. O assunto se reveste de valor para as 

Ciências Sociais, tendo sido atendidos todos os critérios para o reconhecimento de sua autonomia 

como um ramo do Direito, o que levou ao surgimento do Direito Urbanístico, com seu objeto 

definido, princípios, institutos e leis próprias.  

A reurbanização deve ter como pressupostos mínimos o princípio da função social da 

propriedade, que prevê limitações ao direito privado, estabelecendo que toda propriedade, urbana 

ou rural, deve atender à sua finalidade social, ou seja, o interesse da coletividade, e o princípio da 

função social da cidade, que, em síntese, representa o dever-poder do Estado de organizar os 

espaços urbanos, atentando ao bem-estar de todos e ao interesse público nas destinações e usos dos 

espaços comuns e privados (HARADA, 2004, p. 27). 

As primeiras desapropriações na cidade do Rio de Janeiro datam do primeiro Plano de 

Reforma Urbana, em 1875, com intervenções de ordem viária, sanitária e, principalmente, estética, 

com desterritorialização da população local e migração da classe pobre para os subúrbios ou 

aglomerando-se nos morros próximos à região central. E esse projeto inicial nem chegou a ser 

finalizado (SEAERJ, s.d., p. 7).  

No Brasil, o processo de urbanização só se dinamizou, sobretudo, a partir da década de 

1930, impulsionado com a acumulação de capital na economia do país e o industrialismo que 

passou a ser a base da geração de novos grupos e classes sociais (MENEZES, 1997, p. 71). 

Paralelamente a esse crescimento econômico, desenvolveu-se um processo de ocupação 

desordenada de territórios, que passaram a ser produzidos às margens das escolas urbanísticas, com 

a opção de moradia da população de baixa renda, procurando viver mais perto do mercado de 

trabalho e com menos custos, levando a uma urbanização desigual das cidades, provocando em 

maior medida uma piora nos índices socioeconômicos (crescimento, renda, desemprego e 

violência) e urbanísticos (crescimento urbano e aumento de favelas). 

Dados do último censo demográfico do IBGE de 2010 foram utilizados pelo Instituto 

Pereira Passos (IPP), do Rio de Janeiro, mostrando que dos mais de seis milhões de habitantes do 

Município do Rio de Janeiro, 22% - 1,4 milhão – moram em favelas, (PREFEITURA..., 2012b), 
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sendo que 81% dos domicílios em favelas são declarados como próprios (CAVALLIERI et al., 

2016). Os dados permitem concluir que a revitalização da cidade afeta a população de baixa renda, 

já que as obras se concentram em regiões degradadas, e cujo trajeto passa pelas moradias dessa 

população.  

Assim, de forma quase inevitável, no centro da ideia de reabilitação urbana, a redefinição 

territorial que precede ou acompanha as obras de infraestrutura necessárias aos preparativos dos 

megaeventos esportivos, esbarra quase sempre na questão das desapropriações e remoções de 

pessoas que ocupam essas áreas. Costumam ser, inclusive, o ponto de partida para a atuação estatal. 

Ainda que o ideal seja a proposta de revitalização das áreas com inclusão de suas populações 

tradicionais ou que já habitem nesses territórios. 

Conforme os dados do IBGE, significa dizer que os impactos negativos da transformação 

na dinâmica da cidade (como por exemplo: remoções, perda da moradia e de meios de subsistência, 

rompimento de vínculos sociais, gentrificação e violência), provocados em função de uma política 

de reabilitação urbana, recairão sobre a parcela da população que já é – historicamente – a mais 

vulnerável da sociedade carioca.  

É nesse ponto que o manejo da desapropriação funciona como solução mais do que 

adequada ao interesse estatal, alinhando-se ainda ao atendimento de interesses por lucros dos 

grupos econômicos, parceiros privados do Estado na realização das intervenções sobre os imóveis 

ocupados por população em situação de vulnerabilidade social.   

As expropriações na modalidade comum ou ordinária, que são a regra, implicam no 

necessário pagamento de indenização ao proprietário ou possuidor do imóvel, conforme previsão 

do inciso XXIV, do artigo 5º, da CF/88.  

Se o particular não tem o título de propriedade do bem imóvel 37, mas somente a sua posse, 

                                                             
37 Cf. Lei nº 10.406/02 (Código Civil).  

Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. 

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: 

I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram; 

II - o direito à sucessão aberta. 

Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis: 

I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local; 

II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. 
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a respectiva indenização a que tem direito, em decorrência de uma desapropriação, será bem 

reduzida, proporcional às benfeitorias que houver realizado no imóvel.  

Dizer que 22% da população carioca reside em áreas degradadas, consideradas favelas, 

implica que as obras de revitalização urbana recairão sobre esses lugares. Dizer que 81% da 

população que vive nessas áreas tem domicílios 38 próprios, significa que são nesses locais que 

essas pessoas residem e podem ser encontradas, ainda que não tenham o título de propriedade dos 

imóveis e mesmo que a grande maioria viva em locais de ocupação clandestina ou ilegal.  

De modo que o quantum indenizatório devido a essas famílias que residem em moradias 

ilegais será baixo e, na maioria dos casos, insuficiente para que elas consigam comprar outro 

imóvel (de preferência, em local próximo de onde residiam).  

A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro determina que, em casos de assentamentos 

de população removida, os moradores deverão ser transferidos para “localidades próximas” 39 dos 

locais da moradia ou do trabalho. No entanto, deixou o conceito indeterminado, já que não define 

o que é localidade próxima.  

No âmbito do Município do Rio de Janeiro, a regulamentação dos reassentamentos tem 

como instrumento legal o Decreto nº 20.454/2001, que estabelece os procedimentos nos casos de 

áreas formais e áreas informais.  

Uma vez que a Secretaria Municipal de Obras verifique que a utilidade ou necessidade 

pública que ensejará a desapropriação recaia sobre áreas formais, acionará a Procuradoria 

Municipal, que, por sua vez, executará o procedimento legal estabelecido no Decreto-Lei nº 

3.365/41 (Estatuto das Desapropriações), que determina necessária ação judicial para o 

prosseguimento da fase executória da desapropriação, se não houve possibilidade de acordo pela 

                                                             
38 Cf. Lei nº 10.406/02 (Código Civil). 

Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. 
39 Art. 429 – A política de desenvolvimento urbano respeitará os seguintes preceitos: 

IV – urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção dos moradores, 

salvo quando as condições físicas da área ocupada imponham risco de vida aos seus habitantes, hipótese em que serão 

seguidas as seguintes regras: a) laudo técnico do órgão responsável; b) participação da comunidade interessada e das 

entidades representativas na análise e definição das soluções; c) assentamento em localidades próximas dos locais 

da moradia ou do trabalho, se necessário o remanejamento (grifo da autora). 
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via administrativa. 

Recaindo a desapropriação sobre áreas informais, atuará a Secretaria Municipal de 

Habitação que, através dos mesmos instrumentos legais, deverá considerar a participação da 

população beneficiada, a melhoria das condições de habitabilidade da população e a oferta das 

alternativas de encaminhamento da população envolvida para uma nova unidade habitacional; 

indenização das benfeitorias; realização de compra assistida de outro imóvel; ou benefício do 

aluguel-social. 

Na prática, na maioria dos casos de reassentamento dos moradores removidos, as famílias 

tiveram destinação a locais bastante distantes da moradia de origem. 

As opções para as famílias, diante da iminência do desalojamento, conforme a Lei Orgânica 

do Município do RJ, são: o pagamento de indenização; o reassentamento em outro local (em sua 

maioria em imóveis integrantes do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV); a compra 

assistida de outro imóvel ou a opção do aluguel social (R$ 400,00 mensais).  

Como assinalado por Ermínia Maricato (1995, p.12), 

enquanto os imóveis não têm valor como mercadoria, ou têm valor irrisório, a 

ocupação ilegal se desenvolve sem interferências do Estado. A partir do momento 

em que os imóveis adquirem valor de mercado (hegemônico) por sua localização, 

as relações passam a ser regidas pela legislação e pelo direito oficial. É o que se 
depreende dos dados históricos e da experiência empírica atual. A lei do mercado 

é mais efetiva do que a norma legal. 

Assim, os territórios ocupados pelos pobres urbanos, que em sua grande maioria só têm a 

posse precária sobre os mesmos, representam um negócio bastante vantajoso para a implementação 

da política urbana municipal, no tocante às baixas indenizações devidas em sua esmagadora 

maioria. 

Em depoimento à BBC NEWS Brasil, Raquel Rolnik, à época relatora especial do Conselho 

de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas para o Direito à Moradia 

Adequada), declarou ter constatado irregularidades nas desapropriações sofridas pela população 

residente em cidades brasileiras sede dos jogos esportivos da Copa do Mundo de 2014. Segundo 

ela, “o direito à moradia adequada tem sido violado em praticamente todos os casos de remoção. 

O padrão é a completa falta de diálogo e transparência com as comunidades e pessoas afetadas”. A 
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relatora ainda ressaltou que quando há o pagamento de indenização ou aluguel social, estes são em 

valores irrisórios para custeio de uma nova moradia, observando “que de acordo com as leis 

internacionais sobre este direito, uma pessoa jamais pode ser colocada em situação de moradia pior 

que a anterior” (BBC NEWS BRASIL, 2014). 

 Para o mercado imobiliário, então, as vantagens são ainda maiores. Os empresários ganham 

com a valorização imobiliária que recai sobre as áreas que serão reabilitadas com as obras de 

infraestrutura, com a construção de imóveis de alto padrão, e ganham ainda com os contratos para 

a construção dos empreendimentos imobiliários onde serão reassentadas as populações removidas, 

com a construção de imóveis de baixa qualidade.  

Lançando luz sobre o assunto, Faulhaber (2016) observa que 

existe sempre a justificativa do desenvolvimento da cidade. O que não se pergunta 
é desenvolvimento para quem? Esse mercado imobiliário também é construtor do 

programa Minha Casa Minha Vida na periferia. Então, além de ganhar dinheiro 

removendo, ganha construindo. Essas pessoas removidas foram praticamente 
exiladas. E o resultado disso é a segregação social. O Porto é uma área enorme e 

central e poderia ser uma baita oportunidade para oferecer habitação popular, mas 

está sendo entregue à iniciativa privada (ESQUERDA DIÁRIO, 2018). 

 O olhar aguçado de Rolnik ainda esclarece que  

não há dúvida de que o setor imobiliário e, especialmente, as incorporadoras 

financeirizadas e seus investidores foram altamente beneficiados pelo programa, 
já que este não só os salvou da derrocada, como impulsionou o valor de suas ações. 

De qualquer forma, impulsionado pelo programa, o crédito habitacional passou 

de 1,55% do PIB do país, em 2006, para 3,48% em 2010 e 6,73% em 2013 40 

(2015, p. 305-306). 

(...) Entretanto, não é possível entender a gênese e o sucesso do programa sem 

atentarmos para suas dimensões políticas. A centralização dos recursos para 

financiamento define um papel central por parte do governo federal sobre as 
políticas habitacionais, o que resulta no controle de importante capital político-

eleitoral. Não é de se estranhar que o MCMV tenha sido lançado em março de 

2009, um ano e meio antes do período da disputa eleitoral para presidente. Além 
de conter os efeitos políticos nefastos que uma crise econômica poderia gerar 

sobre a sucessão presidencial, serviu para fortalecer a candidatura da ministra-

chefe da Casa-Civil, Dilma Rousseff – lançada como “mãe do Minha Casa Minha 

Vida” – à sucessão de Lula, que não podia mais se reeleger (Id., Ibid., p. 306).  

Em meio a tantos interesses em jogo, “a despolitização planejada” tem lugar de destaque 

                                                             
40 Conforme a autora, os dados são do Sindscon/FGV, Conjuntura da Construção, ano XII, n. 3, out. 2014, p. 6. 
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na política urbanística carioca e se torna “parte das garantias oferecidas aos parceiros privados” 

(VAINER, 2013, p. 96).  

 Faulhaber (2015) também acrescenta que,  

no entanto, pesquisas sobre o processo legislativo são muito úteis para entender 

para quem a cidade do Rio de Janeiro está destinada. Assim como as 
desapropriações, investigações sobre o resultado do Conselho da Cidade do Rio 

de Janeiro entre 2009 e 2012, encontraram um notável número de leis e decretos 

relacionados a uma maior flexibilidade urbana e estímulo para as parcerias 
público-privadas, ambos projetados para oferecer condições favoráveis para 

intervenções urbanas em grande escala, desconsiderando o impacto sobre as 

pessoas que vivem neste espaço. Entre as leis que foram examinadas, o elevado 
número de decretos expropriatórios exige uma análise a fim de compreender o 

fenômeno. É importante notar que esses instrumentos jurídicos, em todos os casos, 

independentemente do motivo por trás deles, baseiam-se em leis nacionais que 

confirmam o interesse público na intervenção – não importa o quão questionável 

possam ser 41.  

 Coroando o cenário frenético que se instalou no país, em função dos compromissos 

assumidos para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, foi editada a Medida Provisória nº 70042, 

no ano de 2015, pela então Presidente da República Dilma Rousseff, alterando as regras do Estatuto 

das Desapropriações (DL nº 3.365/41, que regulamenta as desapropriações por utilidade pública), 

com o intuito de atualizar as medidas legais e estimular o investimento privado em infraestrutura 

no Brasil.  

 Um ponto bastante controvertido do texto 43, introduzido pelas alterações da Medida 

Provisória, versava sobre a ampliação da relação de particulares que estariam autorizados a 

                                                             
 
41 Tradução do original: “However, research into the legislative process is very helpful for understanding for whom 

the city of Rio de Janeiro is intended. As well as the expropriations, investigations into the output of the Rio de Janeiro 

City Council between 2009 and 2012, found a noteworthy number of laws and decrees regarding greater urban 

flexibility and stimulus for public-private partnerships, both designed to offer favourable conditions for large-scale 

urban interventions, disregarding the impact on the people who live in this space. Among the laws that were looked at, 

the high number of expropriation decrees calls for analysis in order to comprehend the phenomenon. It is important to 
note that these legal instruments, in every case, regardless of the reason behind them, are based on national laws that 

confirm the public interest in intervention – no matter how questionable they might be” (versão digital). 
42 A medida foi revogada em 17/06/2016, por não ter sido renovada, mediante votação, no Congresso Nacional, quando 

teria transformação definitiva em lei. 
43 Nesse sentido, conferir a audiência pública realizada pela Comissão Mista do Congresso Nacional, com a 

participação de especialistas como Raquel Rolnik (professora de Arquitetura e Urbanismo da USP), Fabiana Izaga 

(representante do Instituto de Arquitetos do Brasil), que se posicionaram em sentido contrário à redação original da 

Medida Provisória, com a crítica de que a justificativa para as desapropriações não seria apenas o benefício da 

comunidade, mas o interesse privado. Em sentido favorável ao texto, as opiniões de Ana Paula Bruno (representante 
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promoverem 44 o processo expropriatório. Quando tornou possível que permissionários, 

autorizatários e arrendatários, além dos concessionários de serviços públicos, em quaisquer 

contratos onde esses particulares exercessem atribuições públicas, ser-lhes-ia atribuída 

competência para promoverem as desapropriações.  

 Na prática, a medida conferiu maior celeridade ao ritmo das obras de infraestrutura do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), desenvolvido pelo governo federal, para estimular 

o crescimento da economia brasileira. As empreiteiras contratadas pelo instrumento de parceria 

público-privada poderiam, a partir de então, promover as desapropriações que se fizessem 

necessárias, sob uma nova “espécie de desapropriação por ‘utilidade público-privada’” 

(OBSERVA SP, 2016). 

 Porém, em contrapartida, oferecia a possibilidade de rupturas estratégicas no corpo das 

cidades, acirrando como nunca os processos de gentrificação e segregação social em nome da 

legitimação de um estado de exceção urbano.  

 Para agilizar as obras públicas, o governo investiu em medida neoliberal, por meio de 

instrumento de urgência como a Medida Provisória, sem qualquer participação popular ou forma 

de consulta, conferindo liberdade à iniciativa privada para que dispusesse das áreas da cidade que 

melhor atendessem aos interesses econômicos das empreiteiras.  

 Exemplificando um impacto negativo com a MP 700/2015, na hipótese de uma 

desapropriação por zona (art. 4º do DL nº 3.365/41), que inclui além da área necessária à obra em 

si, área no entorno, onde o poder público sabe de antemão que haverá valorização imobiliária 

futura, e onde essa área será destinada à revenda já contabilizando o cálculo da mais-valia, quando, 

então, 

                                                             
do Ministério das Cidades) e Floriano de Azevedo Marques (representante do Sindicato da Indústria na Construção 
Pesada), (TV SENADO, 2016).  
44 Anota-se que, em tema de desapropriação, a competência de declarar o interesse público, através da publicação do 

ato expropriatório, que implica em jus imperii, poder de império, próprio e privativo do Estado, só pode ser exercida 

pelos entes federativos (art. 2º, DL nº 3.365/41), pelo Poder Legislativo (art. 8º do DL) ou pelo Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT), autarquia federal (art. 82, IX da Lei nº 10.233/01). Já a competência para 

promover a desapropriação, relacionada à mera execução dos atos materiais envolvidos na fase executória, de 

efetivação da desapropriação, pode ser delegada a particulares e tradicionalmente era atribuída aos concessionários de 

serviços públicos (art. 3º, DL nº 3.365/41 c/c art. 29, VIII da Lei nº 8.987/95).  
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a valorização dos terrenos lindeiros (...) poderá ser livremente explorada pelo 

privado. E os próprios bens desapropriados poderão ser empregados como 
“integralização de fundos de investimento ou sociedades de propósito específico” 

(art. 5º, §4º), figuras das quais se têm valido diversas operações urbanas 

consorciadas e parcerias público-privadas, com resultados, no mínimo, duvidosos, 

como a gentrificação. Aprofundar este tipo de dinâmica perversa é um dos perigos 

iminentes da nova MP (FRANZONI; HOCHINO, 2016) 45.  

 Considerando ainda que, conforme a MP, na hipótese de desistência do governo em conferir 

a destinação inicial à propriedade prevista no decreto expropriatório, por “perda objetiva do 

interesse público” (§6º do art. 5º DL nº 3.365/41), a propriedade poderá ser alienada a qualquer 

interessado, assegurado o direito de preferência à pessoa física ou jurídica desapropriada. O que 

significa legalizar o que sempre foi considerado pela doutrina do Direito como um desvio de 

finalidade, na hipótese da mudança da finalidade da desapropriação (tredestinação) atender a 

interesse privado, com destinação desembaraçada da propriedade ao atendimento dos interesses do 

mercado imobiliário, o que sempre foi considerado uma forma de tredestinação ilícita.   

 A citada MP trazia ainda vários outros pontos que impactariam aqueles residentes nas áreas 

a serem desapropriadas, instituindo mudanças que foram muito criticadas por movimentos sociais 

e mesmo operadores do direito, por representarem grave ameaça ao direito à moradia de populações 

ocupantes de assentamentos informais. 

É nesse cenário que a política urbana foi conduzida na cidade do Rio, excluindo a 

participação das populações diretamente afetadas das instâncias decisórias e sonegando 

informações a toda a sociedade.  

  O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, legitimador da intervenção 

estatal na propriedade privada e, consequentemente, na dinâmica social, não pode ser invocado 

para funcionar como agente promotor de desigualdade e desagregação social. Mas, ao contrário, 

aqui “a iniciativa privada ganha um papel de destaque, pelo volume de capital que dispõe, em 

relação a um Estado pouco ágil do ponto de vista financeiro” (MARICATO; FERREIRA, 2002, p. 

4), e passa a ditar as regras da política urbana, segregando permanentemente a população pobre em 

áreas longínquas do centro urbano, pois “nunca é demais lembrar que a proximidade de pobres 

acarreta a desvalorização imobiliária ou fundiária” (MARICATO, 2009, p. 12).  

                                                             
45 Ibidem.  
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  É imprescindível, portanto, que a política pública definidora da reorganização urbanística 

também considere os efeitos da questão social do desalojamento de pessoas. Sendo imperativo o 

atendimento ao interesse público legítimo, e não ao partidário ou a favorecimentos privados, para 

a utilização drástica da desapropriação e consequente remoção forçada de pessoas, que deve ser 

sempre de manejo excepcional para quando não houver outra solução mais viável. 

  Os dois capítulos subsequentes demonstram as estratégias da política pública municipal no 

Rio de Janeiro que, sob o argumento de promover a revitalização e atuar diante da desordem 

urbana, usa de uma lógica na qual associa um ordenamento do espaço urbano a uma segregação 

das populações pobres que ocupavam as áreas centrais da cidade.  

  No próximo capítulo é apresentada a situação da Ocupação Machado de Assis, desalojada 

da zona portuária, sob a legitimação de uma prioridade política de retomada das remoções massivas 

na cidade em nome do interesse público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Capítulo 2 

Percepções de moradores da Ocupação Machado de Assis sobre riscos e 

vulnerabilidades decorrentes de sua remoção 

Este capítulo trata da apresentação e trajetória da comunidade Machado de Assis, que desde 

2008 ocupava uma área particular na região portuária carioca, local fortemente impactado pelas 

obras em função dos megaeventos esportivos. 

A trajetória da comunidade foi marcada por intenso movimento de resistência para que seus 

moradores permanecessem residindo na área central da cidade, o que lhes era vital pelos laços de 

pertencimento e condições de subsistência que ali construíram.  

 Vencidos em todas as suas formas de resistência, os moradores da ocupação foram 

removidos, no ano de 2012, da zona central para a zona oeste da cidade, local bastante distante de 

onde residiam e onde passaram a enfrentar novas problemáticas em seu cotidiano, como a quebra 

de vínculos, a estigmatização, a violência. Um importante agravamento de sua condição de 

vulnerabilidade social promovida pela ação do Estado, através da Secretaria Municipal de 

Habitação do Rio de Janeiro. 

 O capítulo traz, além de uma análise sociológica, a percepção própria dos moradores quanto 

aos problemas por eles enfrentados na área de reassentamento. 

2.1 A comunidade Machado de Assis e seus moradores. 

A Ocupação Machado de Assis 46 era uma ocupação coletiva situada na região portuária da 

cidade do Rio de Janeiro, na rua da Gamboa, nº 111, bairro de Santo Cristo, que ali nasceu na 

madrugada do dia 22 de novembro de 2008, depois que cerca de 80 famílias passaram a ocupar as 

instalações de um prédio industrial de quatro andares, de propriedade da multinacional Unilever, 

que estava desativado há mais de vinte anos (OCUPAÇÃO MACHADO DE ASSIS, 2010a). Sobre 

                                                             
46 O nome foi escolhido pelos moradores do coletivo em assembleia, durante a composição da ocupação 

(FERNANDES, 2014, p. 316). 
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o prédio já existia o Decreto Municipal nº 26.224, de 16/02/2006, declarando a utilidade pública 

do edifício para fins de desapropriação, com destinação à implantação de grupamentos 

habitacionais voltados para a construção de habitações populares (PREFEITURA..., 2006).  

    Figura 6 – Prédio industrial abandonado onde se instalou a Ocupação Machado de Assis. 

 
Fonte: FLICKR, 2010. 

 

O movimento que resultou no processo de invasão 47 da propriedade desativada foi 

organizado por “militantes da Frente de Luta Popular 48” (FLP), envolvendo universitários 

associados “a pequenos grupos ‘independentes’ (anarquistas, leninistas, libertários vegetarianos e 

anarcopunks), e de pessoas ligadas ao movimento negro (FERNANDES, 2014, p. 313). 

A Machado de Assis foi a quarta e última ocupação organizada pela FLP, após a sequência 

das ocupações Chiquinha Gonzaga (2004), Zumbi dos Palmares (2005) e Quilombo das Guerreiras 

(2006), fazendo parte de um movimento inaugural de ocupações sistemáticas de sem-teto na região 

                                                             
47 Termo que era rejeitado pelos militantes, mas utilizado pelos ocupantes (FERNANDES, 2014, p.313). 
48 Movimento que surgiu no ano de 2000, após o ato de manifestação política ocorrido no Shopping Rio Sul, em bairro 

de classe média-alta no RJ, no qual membros do movimento sem-teto realizaram um protesto contra a sua exclusão, 

que ficou conhecido como “rolezinho”. Posteriormente, a Frente de Luta Popular consolidou sua aproximação com a 

população pobre da cidade, em especial a população sem-teto, moradores de favelas e vítimas de violência policial. A 

FLP passou a organizar famílias para as primeiras ocupações da zona portuária do RJ (a primeira ocupação data de 

23/07/2004, com a Ocupação Chiquinha Gonzaga) e foi dissolvida em 2008 (CMI BRASIL, 2008; LPPE-UERJ, s.d.).  
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central da cidade do Rio. Na articulação da Machado de Assis, a FLP já não existia mais como 

agrupamento político, embora com a participação de seus ativistas (LPPE- UERJ, s.d.).   

Adriana Fernandes, pesquisadora que frequentou a ocupação logo após seu surgimento, 

relata que os primeiros moradores da Ocupação Machado de Assis consistiam em “ambulante, 

catador de papelão, de alumínio e de outros materiais, entregador nos serviços locais, camelô, 

balconista, diarista, faxineiro, cuidador de idosos, peão de obra, artista de rua e de malabares” 

(2014, p. 317), cuja renda se concentrava entre zero e três salários mínimos. E, mais tarde, a estes 

se juntaram ainda grupos menores de universitários e/ou militantes de movimentos locais, ao lado 

de outro significativo conjunto de ocupantes migrantes da Baixada Fluminense, de nordestinos 

migrantes dos estados do Maranhão e Piauí, e ainda dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul (FERNANDES, 2014, p. 313, 317). 

Desde o início da ocupação do local os moradores reivindicavam o direito à moradia na 

região central da cidade, com a reforma do edifício ocupado ou buscando reassentamento em locais 

próximos. Dentre as exigências do coletivo, estavam: o cumprimento definitivo e imediato da 

desapropriação dos imóveis mencionados no Decreto nº 26.224; a regularização imediata das 

famílias da ocupação; a liberação de recursos da Caixa Econômica Federal para a reforma do 

prédio, bem como a transformação da “Pequena África” em Zona de Especial Interesse Social 

(ZEIS), (PORTAL PRAVDA.RU, 2008). 

À época, uma equipe de estudantes de arquitetura da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) criou um projeto de obras que foi, inclusive, vencedor na categoria estudantil do 

Prêmio CAIXA-IAB 2008/2009, que buscava premiação e divulgação de soluções inovadoras e 

sustentáveis para urbanização e habitação de interesse social no Brasil. O projeto, vencedor na 

modalidade de Reabilitação de Edifícios em áreas Centrais, pretendia a requalificação do edifício 

e incluía “a potencialização das atividades econômicas já desenvolvidas pelos moradores e 

manipulação dos espaços de afim de torna-los habitáveis”, “levando em conta a emancipação dos 

moradores, possibilitando a geração de trabalho e renda” (PORTAL CONCURSOS DE 

PROJETOS, 2009ª).  

Dado curioso é que a mesma Caixa Econômica Federal patrocinou a premiação do projeto 

(PORTAL CONCURSOS..., 2009b) que poderia ter sido utilizado para atender às expectativas dos 
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moradores da ocupação e, mais tarde, a estatal gerenciaria o empreendimento do Programa Minha 

Casa, Minha Vida onde seriam reassentados os moradores após sua remoção daquele local.   

Apesar de premiado, o projeto vencedor não foi colocado em prática, não recebendo verba 

para sua realização. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de 

Janeiro (CDURP), gestora da prefeitura na Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha e 

responsável pela articulação entre os órgãos públicos e privados e a Concessionária Porto Novo 

(que executa obras e serviços na área de Especial Interesse Urbanístico da região portuária), excluiu 

a possibilidade de transformação do edifício em habitação de interesse social. 

A comunidade Machado de Assis permaneceu no bairro de Santo Cristo durante quatro anos 

de intensa resistência e, ao longo de sua trajetória, muitas foram as famílias que dela fizeram parte, 

coabitando no local em condições muito precárias, onde os moradores individualizavam seus 

pequenos espaços dentro da área interna do prédio principal com o auxílio de tapumes de madeira, 

pedaços de papelão e plástico, com muitos problemas de ordem sanitária, convivendo com a 

presença de muitos mosquitos e ratos no terreno, privados até mesmo de acesso a água potável, 

contaminada por alto teor de ferro causado pela tubulação antiga e deteriorada, que ocasionava 

problemas de saúde nos moradores, principalmente nas crianças (OCUPAÇÃO..., 2010). 

Em sua maioria, os moradores iniciais daquele coletivo e aqueles que foram removidos, no 

ano de 2012, já não eram os mesmos. No início da ocupação, em 2008, havia uma maior integração 

entre os membros, e a convivência entre eles parecia harmonizada, um grupo homogêneo, época 

em que 

a ocupação funcionava como um pequeno organismo e os moradores se 

mobilizavam a favor do bem comum. Havia uma administração conjunta em 
busca de melhorias gradativas para a comunidade, sistema que foi apelidado de 

“Coletivo”. Desta forma, o pouco que tinham era dividido entre todos. Os 

habitantes se reuniam frequentemente e possuíam mecanismos de mobilização 

que foram perdendo com o crescimento da ocupação (OCUPAÇÃO..., 2010). 
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   Figura 7 – Individualização de espaços na área interna da Ocupação Machado de Assis. 

 
Fonte: FLICKR, 2010. 

 

 

 

Figura 8 – Área interna da Ocupação Machado de Assis. 
 

 
                                                              Fonte: FLICKR, 2010. 

 

 

Apesar das dificuldades, muitas daquelas famílias consideravam que havia um sentimento 
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de união entre os moradores. Em sua convivência inicial, esse sentimento os impelia a resistirem 

às adversidades, acreditando que quando o “governo finalmente resolvesse olhar por eles e 

cedesse”, teriam a moradia “legalizada e definitiva” no centro da cidade, local que lhes era crucial 

“pela questão da sobrevivência”, relacionada ao aspecto econômico e à rede de infraestrutura de 

serviços de que dispunham ali 49.  

Com o passar do tempo, vieram acrescer outros moradores, com outras experiências 

adquiridas em outras invasões e o sentimento inicial entre eles, acerca da intenção de fazer daquele 

local sua moradia definitiva e legalizada, tornou-se bastante heterogêneo e dissonante, a tal ponto 

de suas atitudes revelarem “o entendimento de que os moradores da ocupação, em sua maioria, 

consideravam as invasões como mais uma forma de minimizar os gastos diários e os efeitos da 

‘vida difícil’” (FERNANDES, 2014, p. 331).  

Afinal, o que os moradores contavam era todo um itinerário em prédios ou 
ocupações que acabaram despejadas, assim, as ocupações autogestionárias lhes 

permitia tanto ampliar os modos de se deslocar pela cidade quanto o 

estabelecimento de uma rede de contatos e de vínculos, que, na sequência, lhes 

ajudava a conseguir mais postos de trabalho na viração, mesmo que passageiro, 
na rede assistencial pública/privada, entre outras “oportunidades” 

(FERNANDES, loc.cit.). 

Dois fatos se tornaram significativos para o cotidiano daquela comunidade. Muitas famílias 

da Ocupação Machado de Assis já eram provenientes de outras ocupações que existiam na região 

portuária. Conforme Fernandes (2014, p. 328), 

dois casarões próximos da ocupação Machado de Assis pegaram fogo (ou foram 

incendiados) e uma ocupação, conhecida como Casarão Azul, também na zona 

portuária, foi despejada. Nos três casos, a [família] que residia ou “caía” nesses 

locais se transferiu para o prédio da Machado de Assis, o que resultou numa 
situação qualificada por um militante como “caótica”. Nas palavras de uma 

ocupante: “Não está mais dando, a gente nem sabe quem mora mais aqui”. [grifo 

da autora], (FERNANDES, loc. cit.). 

E, somado ao perfil dos novos moradores da ocupação, descomprometidos com o 

movimento pró-moradia inicial que alicerçou a invasão do prédio abandonado onde se ergueu a 

Machado de Assis, o coletivo passou a sofrer a influência do tráfico de drogas que atuava na região, 

que “entrou na ocupação e se estabeleceu como um modo de governança” (FERNANDES, p. 328), 

                                                             
49 Conforme relato de uma moradora daquela comunidade desde os primeiros meses de sua ocupação. 
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contribuindo para reforçar a intenção do governo de intervir na ocupação, no sentido de extingui-

la.  

Juridicamente, a Defensoria Pública do Estado do RJ, através do Núcleo de Terras e 

Habitação (NUTH), atuava junto à ocupação na defesa dos interesses dos moradores, na tentativa 

de garantir-lhes a permanência no local. No entanto, em 2011 houve um desmantelamento do 

Núcleo, com a transferência dos defensores que atuavam nos processos relativos à Machado de 

Assis para outros municípios bem como demissão de seus estagiários.  

Conforme uma carta aberta, redigida pelos ex-estagiários envolvidos nos processos da 

comunidade, “não foi permitida a transição do conhecimento dos processos e atendimentos em 

curso à nova equipe de profissionais” que passou a integrar o NUTH (COMITÊ POPULAR..., 

2011). O resultado foi que a Machado de Assis passou a não contar mais com defesa técnica frente 

às imposições governamentais no sentido de sua remoção do local.   

Dados oficiais declaram que as famílias daquela ocupação tiveram como alternativa ao seu 

despejo, a opção de compra assistida de imóveis na zona central ou em outras áreas da cidade, ou 

indenização, ou seu reassentamento em apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida na 

zona oeste da cidade (MEDIUM, 2015c). 

Entretanto, depoimentos de moradores contradizem o que pareceu uma ampla opção de 

escolha, pois as propostas de indenização versavam sobre valores muito baixos, já que a 

indenização, nessas condições, somente cobre o valor das benfeitorias em função da posse 

(precária) do imóvel. E, no caso da Machado de Assis, nas condições em que viviam os moradores, 

até as benfeitorias eram muito poucas, o que não lhes permitia adquirir outro imóvel no centro da 

cidade. Tampouco a oferta de aluguel social (no valor de R$ 400,00), que conforme moradores foi 

apresentada como “única alternativa” (OCUPAÇÃO..., 2011) , a ser custeado pelo Município do 

Rio de Janeiro, por um prazo de doze meses (seis meses, renováveis por mais seis meses), também 

não lhes permitia alugar um imóvel em bairros mais próximos (MEDIUM, 2015c).  

A proposta da Prefeitura era pagar o aluguel social até a conclusão da construção de prédios 

residenciais na zona oeste da cidade, que abrigariam os desalojados. Com a proposta de indenização 

em relação à posse precária, o valor cobriria, na realidade, apenas o direito ao ressarcimento sobre 
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bens móveis possuídos pelo morador e eventuais benfeitorias realizadas. 

Somente em última circunstância é que ocorreria a compra assistida, situação em que a 

prefeitura arca com o custo de aquisição de um novo imóvel (à época, o teto máximo para a compra 

era de R$ 77.000,00), (JORNAL DE NOTÍCIAS, 2011). Mesmo nessa modalidade de benefício, a 

quantia sempre será insuficiente para a aquisição de um imóvel na mesma localidade onde ocorreu 

a remoção.  

Em dez relatos de ex-moradores daquela ocupação – cuja metodologia de obtenção dos 

dados será explicada mais adiante-  a indenização oferecida pela Prefeitura/Secretaria Municipal 

de Habitação (SMH), em função da remoção da comunidade da zona portuária, na modalidade de 

compra assistida, foi de R$ 15.000,00 como valor máximo, ficando a média das propostas em torno 

de R$ 10.000,00 50 51. 

Sem uma alternativa mais viável para reassentamento em um local mais próximo, as 150 

famílias que àquela época ocupavam o coletivo foram removidas 52 no ano de 2012 e reassentadas 

em um conjunto residencial do Programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro de Senador Camará, 

zona oeste da cidade, a cerca de 40 Km de distância do local da antiga moradia. Uma distância que, 

percorrida em transporte público, levaria mais de uma hora se não houvesse congestionamento de 

trânsito. 

No discurso político oficial a remoção da comunidade não é associada aos megaeventos 

esportivos, sendo reconhecidas como decorrentes dos megaeventos apenas as que ocorreram na 

Vila Autódromo, pois, conforme divulgado, 

                                                             
50 Segundo Fernandes (2014, p. 330), os valores indenizatórios variavam de R$ 5.000,00 a R$ 20.000,00; entretanto, 

esses não foram os valores oferecidos aos moradores, que foram por mim entrevistados, no local de reassentamento, 

já que “nem todo mundo recebeu a mesma coisa”.  
51 A Relatoria Especial para o Direito à moradia Adequada da ONU, após reunir informações sobre o direito à moradia 

em todo o mundo, elaborou recomendações práticas para promover assistência aos governos para a implementação 
desse direito, tendo desenvolvido, inclusive, uma ferramenta (HABITAT INTERNATIONAL COALITION, s.d.) para 

calcular o prejuízo gerado por procedimentos de remoções de populações, que reconhece a existência de bens materiais 

e imateriais envolvidos, “como questões de saúde, psicológicas e integração da comunidade”. Mas nenhuma dessas 

recomendações tem sido seguida aqui no Brasil (OBSERVATÓRIO DE REMOÇÕES, s.d.).  
52 Oficialmente, o governo não se utiliza do termo “remoção”, com a justificativa de que este passa a ter a conotação de 

“quando as famílias são retiradas à revelia do imóvel e não são dadas condições de transição para elas” (MEDIUM, 

2015b).  
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nenhum outro processo de reassentamento ocorrido na cidade tem relação direta 

com as instalações esportivas criadas para os jogos. A realocação de famílias 
ocorreu sobretudo para assegurar a integridade física da população submetida a 

algum tipo de deslizamentos de terras, áreas passíveis de alagamentos e imóveis 

em condições precárias de insalubridade e ruína (MEDIUM, 2015c). 

Ainda que a remoção da comunidade não seja atribuída oficialmente aos megaeventos 

esportivos, estava localizada na região portuária, local extremamente impactado pelas 

modificações urbanísticas com o surgimento de novas edificações naquela região.  

A despeito da reformulação urbanística pretendida, o pretenso plano urbanístico manteve 

abandonado o decrépito edifício da Gamboa, onde habitava a comunidade removida. Até o ano de 

2017, a edificação ainda permanecia em pé sem que lhe fosse conferida função social, o que me 

permite afirmar que a remoção daquela comunidade não atingiu o objetivo urbanístico pretendido 

pelo Poder Público e ainda reforça o argumento de ativistas de que se estaria procedendo a uma 

higienização social da área, com a “turistificação” (KNAFOU, 2001, p. 70) daquele espaço urbano. 

Esse neologismo, que teria sido utilizado pela primeira vez por Stephen Kanitz (2000, p. 20) 

frente à situação exposta, dispara um severo processo de exclusão social. Ao elevar os preços dos 

imóveis, a consequência natural é a gentrificação (GLASS, 1964) da área, subproduto resultante de 

uma política urbanística que desconsidera o habitante despossuído.  

Um cenário que se mostra de acordo com Mendoza (2016, p. 716) que, após uma pesquisa 

de revisão bibliográfica de textos do Web of Science e SciELO no período de 2011 a 2016, concluiu 

que, em toda América Latina, o Estado vem atuando como um agente promotor de gentrificação  

indireta,  remetendo  os  moradores para  mais  longe  de seu antigo núcleo social, funcionando 

como um facilitador para as atividades do lucrativo mercado imobiliário e suas formas de exploração 

de venda do solo gentrificado. 

2.2 A falácia da terra prometida: a nova realidade dos moradores reassentados. 

Vencidas todas as formas de resistência dos moradores da Ocupação Machado de Assis, 

para aqueles que optaram pela proposta da Secretaria Municipal de Habitação (SMH) para o 

reassentamento em moradias integrantes do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), restou-

lhes o longínquo destino do bairro de Senador Camará, onde se desenvolveu um projeto piloto para 

conjuntos habitacionais populares do programa e foi um dos primeiros a ser construído.   
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Nesse bairro houve a construção de um complexo de conjuntos residenciais, totalizando 

seis condomínios (Destri, Taroni, Ayres, Vidal, Vaccari e Speranza) com número de apartamentos 

variáveis, de acordo com o condomínio. O maior deles (Ayres) conta com 453 apartamentos e, 

juntos, totalizam mais de dois mil e cem apartamentos e moradia para quase dez mil pessoas. 

              Figura 9 – Complexo de condomínios do PMCMV em Senador Camará. 

 
                                                Fonte: G1 RIO DE JANEIRO, 2014a. 

 
 

Do total de seis condomínios, três deles (Condomínios Vidal, Taroni e Destri) foram 

destinados a moradores oriundos de sorteios através de banco de inscrição da SMH, enquanto os 

outros foram destinados ao reassentamento de famílias que viviam em áreas de risco ou removidas 

em função das obras para os megaeventos esportivos.   

Os apartamentos, de cerca de 42m², com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, foram 

entregues com alguma mobília, como geladeira, fogão, botijão de gás, sofá e cama, mas em número 

insuficiente para famílias numerosas.  

Os apartamentos foram inaugurados praticamente inacabados, sem piso 53, com pintura 

                                                             
53 Atualmente, o site oficial da CEF informa que para imóveis adquiridos pelas famílias da Faixa 1 do PMCMV, é 

obrigatória a entrega dos imóveis com a presença de piso (CAIXA, s.d.a).   
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básica e muitos problemas estruturais, em sua maioria pela má qualidade dos materiais utilizados 

na construção, o que deu origem a problemas de rachaduras e infiltrações em todos os condomínios 

do local com pouco tempo de uso, conforme os moradores (o conjunto habitacional foi inaugurado 

em 2012). Observado hoje, o estado dessas rachaduras, tanto nas paredes externas quanto nas 

internas dos imóveis é, no mínimo, alarmante.  

No início do ano de 2017 foi realizada, na sede da Prefeitura, a segunda reunião de síndicos 

de empreendimentos do PMCMV, onde a Gerência Técnico-Social da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, Infraestrutura e Habitação (SMUIH) recebeu 57 pessoas, entre síndicos e moradores, 

inclusive do conjunto habitacional de Senador Camará, onde eles relataram as dificuldades 

enfrentadas dentro dos condomínios. Dentre as principais reclamações constava a má qualidade 

das obras nos empreendimentos, inclusive as rachaduras nos imóveis, além da falta de transporte 

público no entorno dos condomínios e a precariedade no serviço de fornecimento de água. Além 

de algumas áreas não possuírem numeração do CEP e nome de rua, o que dificulta o recebimento 

de correspondências pelos moradores (PREFEITURA..., 2017). 

Na ocasião, o secretário municipal de urbanismo, infraestrutura e habitação, Antonio Pedro 

Índio da Costa, assumiu o compromisso de verificar as irregularidades e determinou que 

engenheiros da Subsecretaria de Habitação fizessem uma vistoria nos condomínios com falhas de 

execução das obras, para, em sendo confirmadas, realizar a convocação das construtoras 

responsáveis pelas mesmas para as devidas providências (PREFEITURA..., 2017). 

No entanto, até o mês de novembro de 2017, não houve qualquer vistoria nos condomínios 

do conjunto habitacional de Senador Camará, conforme informações obtidas junto aos moradores. 

Os problemas por ali datam de antes mesmo da construção do complexo residencial. Uma 

parte do conjunto habitacional foi construída sobre uma área de aproximadamente 300 mil m², onde 

funcionava uma fábrica de caixas de água e de telhas de amianto que pertenceu à fábrica francesa 

Saint Gobain, uma das maiores fabricantes de produtos para construção do país, incorporadora 

das marcas Brasilit e Eterbrás.  

O terreno daquela área foi alvo de interdição por policiais da Delegacia de Proteção ao Meio 

Ambiente (DPMA) e técnicos da antiga Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente 
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(FEEMA), hoje o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), após denúncias de acúmulo de lixo 

tóxico no local. Na ocasião, foram encontradas cerca de 60 mil toneladas de resíduos tóxicos, como 

óleo combustível e amianto, um mineral comprovadamente cancerígeno. Desde 2001, já havia a 

proibição de extração, utilização, pulverização e venda a granel de amianto no âmbito do Estado 

do Rio de Janeiro (PORTAL SANEAMENTO BÁSICO, 2003; O GLOBO, 2003).  

O amianto utilizado no terreno deixou resíduos no solo. Na época, a FEEMA determinou 

que a limpeza do terreno fosse intensificada. Segundo declaração da empresa Eterbrás, a solução 

adotada, seguindo critérios internacionais, e com aprovação da FEEMA, foi a de enterrar todos os 

resíduos do amianto, isolando o subsolo com uma espécie de manta e fazendo uma cobertura com 

terra e grama para não permitir a exposição do material ao ambiente. A área onde se isolou o 

material correspondeu a 21% do total do terreno (PORTAL SANEAMENTO BÁSICO, 2003; O 

GLOBO, 2003). 

No conjunto habitacional, a área onde foi isolado o amianto é originalmente uma área 

improdutiva, onde era para existir apenas um grande campo aberto. No entanto, hoje existem 

construções irregulares, como garagem e alguns “puxadinhos” onde parecem funcionar alguns 

depósitos. A área que deveria conter apenas o campo aberto, que corresponde a área de fundo do 

conjunto habitacional, necessita ser capinada com frequência, devido ao mato no local, mas os 

moradores reclamam que a COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana), quem 

executa o trabalho, não o faz com frequência. Resultado é que o local fica ainda mais abandonado 

e perigoso, frequentemente utilizado por usuários de drogas. 

Não bastasse a construção do conjunto residencial em área afastada da região central da 

cidade e carente de investimentos públicos, o que já lhe confere significativa desvalorização 

imobiliária, a população reassentada ainda tem que conviver com os riscos à exposição de 

substâncias comprovadamente tóxicas.  

Uma inegável ocorrência de injustiça ambiental naquela área, que remete ao conceito de 

Acselrad et al. (2009, p. 41), segundo o qual caracteriza  

o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e 

social, destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às 

populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos 

tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis.  
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 Certamente não ocorreria a mesma circunstância se o terreno estivesse destinado à 

construção de campos de golfe ou condomínios para classes socioeconômicas mais altas. O Estado, 

portanto, é o principal agente promotor dessa desigualdade, que na realidade do PMCMV, tem 

viabilizado as construções das moradias em áreas carentes de infraestrutura, com limitação de 

equipamentos urbanos e serviços públicos, em suma, áreas segregadas dentro da cidade, como a 

do referido Condomínio Ayres.  

Como ressaltado por Rolnik et al (2015, p. 131-132), 

o desenho do programa é um fator determinante para a reprodução do padrão 
periférico da moradia da população de baixa renda no país. O protagonismo das 

construtoras na proposição de projetos e na seleção de terrenos relega a inserção 

urbana dos empreendimentos a uma questão de relevância secundária, senão 

inexistente. Embora alguns municípios assumam um papel mais ativo no 
planejamento da oferta de habitação popular e na alocação de terrenos para essa 

finalidade, o programa consolida um modelo em que a oferta de habitação se 

transforma fundamentalmente num negócio, sendo orientada por uma lógica em 
que a maximização dos ganhos das empresas se torna a principal condicionante 

do modo como os terrenos são escolhidos e de como os projetos são elaborados. 

Durante minha entrevista no local, alguns moradores relataram que o prefeito Eduardo Paes, 

em discurso de inauguração do conjunto residencial, informara que os reassentados seriam 

beneficiados com os imóveis e também com os móveis necessários, o que só foi cumprido meses 

depois que já estavam instalados, o que deixou os moradores em situação bastante difícil, exigindo 

que eles “se virassem” durante esse tempo. 

Além dos problemas estruturais presentes na quase totalidade dos blocos de apartamentos, 

e que saltam aos olhos de qualquer observador que visite o local, outras questões já deixavam a 

desejar desde a inauguração do complexo de moradias e foram queixas frequentes durante as 

entrevistas realizadas por mim, como a falta de muros para dividir os condomínios, o esgoto a céu 

aberto e a falta de água na região.  

Em uma área com grande aglomeração de pessoas vivendo em condições socioeconômicas 

precárias, a questão da delimitação dos espaços é fundamental, não só pela necessidade de 

privacidade, mas pela dificuldade em se estabelecer a rotina de manutenção, limpeza e segurança 

das áreas, já que os condomínios foram entregues sem incluir profissionais responsáveis pela 

execução desses serviços básicos.   
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Quando entregues, os condomínios contavam com grades de metal para a separação entre 

eles, que se deterioraram em pouco tempo pela ação da ferrugem e por atos de vandalismo. Sem 

manutenção, praticamente não existem mais essas grades.             

Figura 10– Área externa de um dos condomínios, bastante deteriorada. 

 
Fonte: BRASIL 247, 2015. 

 

São frequentes as queixas de moradores sobre motociclistas, muitos sem habilitação e em 

alta velocidade, circulando pelos conjuntos. Também me foram relatadas queixas acerca de 

moradores pertencentes a um condomínio, que depredam ou jogam seu lixo em áreas pertencentes 

a outros condomínios. De maneira que a necessidade de manutenção das referidas grades é 

consenso entre os moradores daquela comunidade.  

“Já consertou grade uma ‘pá de vez’ desde que eu tô aqui, mas estragam de novo. 

Esses ‘menino tudo’ que fica circulando de moto aqui não gosta de dar a volta 
nos ‘prédio’, não, aí corta caminho e abre a grade. E muita gente aproveita que 

abriu e fica passando também. Tem muita vizinha faladeira que faz também. O 

síndico pediu pra não fazer, pra não ‘dar ideia’, e adianta? Alguém ouve alguma 
coisa aqui? Isso é terra de ninguém, minha filha, cada um faz o que quer” (Ana, 

43 anos). 

Outras queixas, relatadas pelos moradores durante as entrevistas, versam sobre o abandono 

e o descaso da Prefeitura/SMH em não prestar assistência à situação de deterioração dos conjuntos 
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de apartamentos, principalmente das áreas comuns, bastante degradadas apesar do relativo pouco 

tempo de construção, além de problemas de alagamentos que causam infestação de mosquitos, 

deficiência de iluminação e rompimento de rede de esgoto, além de falta de água com frequência.  

Figura 11 – Alagamentos nas áreas externas dos condomínios. 

 
Fonte: BRASIL 247, 2015. 

 

Dois síndicos de condomínios no local relataram que o conjunto habitacional, como um 

todo, enfrenta muitos problemas pela alta taxa de inadimplência entre os moradores, incluindo a 

taxa condominial e o pagamento de tarifas pelos serviços públicos disponibilizados, como água e 

luz, para o que os moradores reassentados argumentam que, antes de ali residirem, nada pagavam 

pelos mesmos serviços. 

“Ninguém me perguntou se eu tinha como pagar, aliás, não perguntaram nada e 

nem deixaram a gente dizer nada. Tiraram e pronto. Antes, nem eu e nem ninguém 

pagava essas contas, não. Ia pagar como? Era tudo contado, tinha que dar pra 
comida, que é prioridade. Eu trabalhava entregando marmita lá no Centro. 

[Perguntado se tinha carteira assinada] Não, era ‘bico’, mas era melhor do que 

nada. E tem mais, o pessoal do cadastro da prefeitura disse que a gente ia ganhar 
tudo de graça. Falaram que era condomínio, sim, mas a gente pensou que isso 

era com eles. Como é que você vai ficar no escuro? Vai adiantar dar geladeira e 

não poder ligar? Como a gente vai cozinhar sem o gás? Ficar sem água? Não 

tem como, certo? Aí, o errado sou eu? O dinheiro não dá pra isso, não. Não dá 
nem pra dentro de casa e ainda querem obrigar a gente a pagar a luz do lado de 
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fora? [Do condomínio] Isso é pra ‘bacana’, minha gente, e se eu fosse ‘bacana’ 

não precisava morar lá no coletivo, certo? (Marcos, 56 anos). 

Em recente pesquisa realizada na cidade do Rio de Janeiro, com moradores de quatro 

empreendimentos do PMCMV, Cardoso et al. (2017, p. 224) verificaram que, antes de serem 

removidas, “apenas 6% das famílias pagavam taxas de condomínio, percentual que passou para 

97%” após o reassentamento em unidades habitacionais do programa, “envolvendo um custo extra 

mensal para as famílias de aproximadamente R$ 50,00”. 

Ocorre que o PMCMV não por acaso se estrutura sob o modelo condominial, utilizando-se 

de “uma urbanização neoliberal, que afirma o poder da finança” (FERREIRA et al., 2015, p. 162),  

em que o produto da indústria imobiliária se revela como metamorfose do valor e 

a sua apropriação sob a forma de renda patrimonial se reforça por meio da 

generalização da propriedade condominial. Isso porque o condomínio multiplica 
e eleva a parte da renda no valor imobiliário e, assim, aumenta a capitalização da 

propriedade da terra. (...) A propriedade condominial não é simplesmente uma 

forma capitalista nova de apropriação do espaço: por meio dela se exacerbam os 
rendimentos do valor imobiliário. (...) Por isso, a generalização dos condomínios 

não é apenas novidade arquitetônica, como frequentemente por fetichismo e 

positivismo é considerada. E nem é mera peça de uma estruturação urbana 

limitada a algumas cidades; mas, é uma espécie de índice – algo novo – que 
expressa na generalização da forma de propriedade condominial um movimento 

mais essencial que denominamos de reestruturação imobiliária. Essencial porque 

se refere a mudanças nas condições de geração do valor e, também, da sua 
repartição na produção, comercialização e financiamento dos produtos 

imobiliários. E, como tal é parte de um novo regime da propriedade do capital, 

que por sua forma patrimonial imobiliária de acumulação rentista se impõe como 
reestruturação ao conjunto de cidades no território conforme o domínio do capital 

e os diversos momentos pelo qual se caracteriza a transição metropolitana, como 

diferenças de adaptação local da dinâmica imobiliária ao desenvolvimento urbano 

e suas tendências globais (Id., Ibid., p. 162-163-164). 

Para a faixa de renda das famílias aqui consideradas, que é de 0 a 3 salários mínimos, e 

mais especificamente no caso dos moradores ali assentados, quando muitos nem fonte mínima de 

renda tinham, ou se tinham, depois da transferência compulsória para uma área 40 Km mais 

afastada do local de trabalho, qualquer gasto a mais gera um impacto bastante considerável, criando 

um “passivo social que já apresenta hoje problemas graves e que terá consequências mais sérias no 

futuro” (CARDOSO et al., 2017, p. 225).  

Uma solução proposta pelos próprios moradores dos condomínios que podem pagar pelo 

fornecimento do serviço público de água, foi pleitear, junto à SMH, que se alterasse a forma de 
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cobrança pelos serviços, através de cobrança individual por tarifa social, a partir da instalação de 

hidrômetros individualizados por apartamento, de modo que apenas o consumo de água das áreas 

comuns seja pago pelos condomínios. Foi uma maneira de diminuir o prejuízo de quem ficava sem 

água pela inadimplência dos vizinhos no rateio das despesas condominiais. 

Mas a solução da individualização da cobrança do consumo continua sendo um problema 

para os que estão desempregados e que nem sempre conseguem “se virar”, principalmente quando 

se tem o agravante das famílias serem numerosas.  

Segundo os moradores, outro problema enfrentado são os recorrentes conflitos provocados 

no conjunto habitacional pela má integração entre famílias que compraram os apartamentos nos 

condomínios e aquelas que foram reassentadas no local em função de sua remoção devida aos 

megaeventos esportivos ou habitação em áreas de risco. 

Centenas de famílias adquiriram seus apartamentos no local por meio de inscrição junto à 

Caixa Econômica Federal (CEF), através do financiamento do PMCMV, tendo acesso aos 

apartamentos por meio de sorteio, com base em extração da loteria federal, com resultado 

divulgado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, além do site da Secretaria Municipal 

de Habitação. Em 2012, a CEF avaliava os imóveis em aproximadamente R$ 53.000,00.  

Conforme Rolnik (2015, p. 309),  

mesmo na faixa 1, em que o pagamento da prestação é simbólico, o sentido é a 

introdução da disciplina financeira e a adesão `a sua lógica. Para esta faixa, são 

duas as dívidas: a prestação mensal, que precisa ser paga durante dez anos, sob 
pena da perda da casa, e a dívida política, a ser retribuída sob a forma de votos 

para quem “me deu a casa”.  

Esses mutuários da CEF já estavam preparados para a realidade da vida em um condomínio 

habitacional no tocante aos custos que teriam que arcar 54. E, mais do que isso, alimentavam a 

                                                             
54 Conforme o Decreto Federal nº 7.795/2012, que dispõe sobre o PMCMV, para a faixa de renda dos inscritos nos 

sorteios dos imóveis do programa naquela região, os moradores teriam um custo de valor mínimo de prestação dos 

imóveis de RS 25,00 mensais e, no máximo, de 5% do valor da renda familiar bruta de R$ 1.600,00, durante 120 meses 

(dez anos). Valor que se estendeu até 2015. Ao valor da prestação, acrescenta-se o valor da taxa condominial (art. 8º, 

alíneas b e c da Convenção de Condomínio do PMCMV) (CAIXA, s.d.b). A partir de 2016, os valores foram 

reajustados e a parcela mínima passou para R$ 80,00 mensais, para a renda mensal de até R$ 800,00; entre R$ 800,00 

e R$ 1.200,00, o valor corresponde a 10% da renda familiar; de R$ 1.200,00 a R$ 1.600,00, corresponde a 15% da 

renda; e de R$ 1.600.00 a R$ 1.800,00, corresponde a 20% (G1 ECONOMIA, 2016).  
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vontade própria de ocuparem aqueles imóveis, tiveram a opção da escolha quanto ao local, 

baseados no seu poder econômico para a aquisição dos imóveis. Construíram sonhos dentro de suas 

possibilidades financeiras. Inconformados, portanto, pelo fato de terem que suportar praticamente 

sozinhos as despesas pela manutenção do local e ainda se verem muitas vezes agredidos, com 

xingamentos e agressões físicas, pelos “outros” que, em sua maioria desempregados, não têm como 

ratear as despesas, como a taxa condominial.  

Em 2017, o percentual de inadimplência na faixa 1 de financiamento do PMCMV era de 

35,2% em todo o país, o que levou a CEF a tomar medidas legais. Em 2016, já havia sido editada 

a Medida Provisória nº 759, que trazia regras austeras contra a inadimplência no programa, mais 

tarde sendo convertida na Lei nº 13.465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana e 

rural (EMORAR, 2017).  

Muitos reassentados tinham chegado ao local removidos da mesma origem, como os 

moradores da Ocupação Machado de Assis, portanto, chegando ao local com alguma familiaridade 

de conterrâneos, e os relatos demonstravam que após o seu desmantelamento, houve uma 

aproximação maior entre os antigos moradores da ocupação, que “só podiam contar com eles 

mesmos”, até mesmo porque, desde a sua chegada ao local, já estava muito claro para eles a 

estigmatização imposta pelo grupo dos moradores dos condomínios que eram mutuários do 

PMCMV.  

O ressentimento dos moradores que foram contemplados pelos sorteios dos apartamentos 

em relação aos moradores reassentados é bem explícito, e a referência aos reassentados como sendo 

“outros” remonta ao olhar de Elias e Scotson (2000) em Os Estabelecidos e os Outsiders. No 

conjunto habitacional, a “sociodinâmica da estigmatização” (p. 23) encontra força no preconceito 

desenvolvido pelos mutuários, que podem pagar pelo financiamento dos apartamentos, e passam a 

ver os reassentados como pessoas desqualificadas e que não deveriam estar ali em convivência com 

eles.  

Ao mesmo tempo, essa desqualificação do grupo de reassentados funciona como uma 

espécie de valorização e autoafirmação dos mutuários, que procuram se colocar numa posição de 

superioridade, apesar de conscientes de todos ali fazerem parte da periferia, com todos os 

problemas sociais daquela realidade, e apesar de se considerarem numa posição de inferioridade 
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quando comparados com os “condomínios de ‘bacanas’’ da zona sul, por exemplo. Conforme Elias 

e Scotson (2000, p. 24),  

afixar o rótulo de “valor humano inferior” a outro grupo é uma das armas usadas 
pelos grupos superiores nas disputas de poder, como meio de manter sua 

superioridade social. Nessa situação, o estigma social imposto pelo grupo mais 

poderoso ao menos poderoso costuma penetrar na auto-imagem deste último e, 

com isso, enfraquecê-lo e desarmá-lo. 

 Como ainda afirmado pelos mesmos autores, “a anomia talvez seja a censura mais frequente 

a lhes ser feita; repetidamente, constata-se que outsiders são vistos pelo grupo estabelecido como 

indignos de confiança, indisciplinados e desordeiros”. Nas falas dos próprios moradores 

reassentados, vistos como “um bando de favelados, vagabundos, que gostam de um ‘mole’ e de 

invadir os terrenos dos outros” (ELIAS; SCOTSON, p. 27). 

“Aqui tem ‘uns pessoalzinho’ que se acha melhor do que todo mundo, sabe? Nem 

te dá bom dia e depois ‘os favelado’ é quem veio lá da invasão. Outro dia sumiu 

o tapete da porta da dona e foi um escarcéu, ‘pagando geral’ que tinha sido a 
gente lá do nosso lado. Se ela não viu, como é que fala que foi? Dessa ‘daí’ eu 

passo até longe que não quero me aborrecer. Mas tem muito ‘essas coisa’ por 

aqui, a gente tem que fazer de ‘otário’ pra não comprar briga” (Ana, 43 anos). 

 A impressão que tive, acerca do tratamento discriminatório imposto aos reassentados 

“outsiders”, é que vivendo numa área da cidade com todos os problemas inerentes à carência de 

atenção e recursos do poder público, ludibriados os mutuários em sua expectativa de uma vida 

melhor com “o sonho da casa própria” e sem terem uma perspectiva de mudança nesse quadro 

social, reforçado pelo fato de nenhum dos dois grupos ter condição de viver em outro local, os 

discriminados passam a desempenhar a função de “bodes expiatórios”, sendo-lhes atribuída a culpa 

por tudo de errado que ocorra no local.  

Conforme considerado por Castel (2005, p. 31),  

o ressentimento coletivo se nutre do sentimento partilhado de injustiça sofrido por 

grupos sociais cujo estatuto se degrada e que se sentem privados dos benefícios 

que eles tiravam de sua posição anterior. É uma frustração coletiva que se esforça 

por encontrar responsáveis ou bodes expiatórios. 

Assim, ao meu modo de ver, acaba por deslocar o foco do descontentamento, 

desestabilizando a pauta de reinvindicações que assiste a todos os moradores, em última análise, 

vítimas do mesmo descaso da governabilidade, e acaba por enfraquecer o que poderia ser uma rede 
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de apoio mútuo entre todos os moradores do complexo de moradias. 

Ali na periferia, com exceção das associações de moradores, que permanentemente 

negociam interesses com os políticos, não há movimentos sociais ou outra forma de relação com o 

Estado, fora quando se trata da utilização de serviços públicos ou da influência de seu aparato 

repressivo, através da polícia.    

Este quadro vai de encontro à política de controle social imposta pelo governo, amplamente 

viabilizada e difundida com a oportunidade de recursos para a reurbanização da cidade pelos 

planejamentos em função dos megaeventos esportivos. Controle social conseguido “mediante a 

erradicação dos assentados dos seus espaços onde haviam criado uma vida relativamente autônoma 

frente ao Estado e ao capital” (ZIBECHI, 2015, p. 50). 

 A distribuição das unidades habitacionais realizada pela CEF deveria obedecer ao 

regulamento do Ministério das Cidades, através da Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, 

estabelecendo um percentual máximo de 50% destas unidades para destinação a famílias 

dispensadas de sorteio, como no caso dos moradores reassentados no local.  

Todavia, conforme relatado por Cardoso et al. (2017, p. 221) com base em uma entrevista 

com uma representante da CEF, no ano de 2012 (quando ocorreu o reassentamento dos moradores 

da Ocupação Machado de Assis no local), na cidade do Rio de Janeiro já se teria utilizado “quase 

90% dessas unidades para situações de reassentamento, com a perspectiva de, em algum momento, 

no futuro adequar os percentuais à norma”.  

Os autores ainda confirmam a informação em outra entrevista com a gerente do trabalho 

social do PMCMV da SMH, que informou “que entre 2009 e 2012 foram inaugurados 49 

condomínios, dos quais 36 foram usados para reassentamentos e apenas 13 para atender aos 

inscritos no cadastro para sorteio” (2017, p. 221). Para o que concluem que 

esses dados indicam que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem usado massivamente 
o PMCMV para o deslocamento de famílias removidas de forma involuntária de 

seus locais originais de moradia, tendo como justificativas os deslizamentos 

causados pelas chuvas de 2010, as obras para os grandes eventos, ou as obras de 

urbanização de favelas (CARDOSO et al., loc. cit.). 

A esse respeito, como ainda assinalado por Cardoso et al. (2017, p. 213), o PMCMV tem 
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sido um facilitador da prática das remoções, contribuindo para inviabilizar a construção de soluções 

alternativas de reassentamento que não sejam violadoras do direito à moradia. E ainda sustentam 

que “a volta das políticas de remoção na cidade do Rio de Janeiro não poderia ter ocorrido com o 

volume que vem sendo verificado nos últimos anos, se não estivessem articuladas a uma política 

de provisão habitacional” (p. 220-221). 

Esse padrão de política social utilizado acaba por trazer consequências desastrosas no 

cotidiano daqueles moradores, em que tanto os removidos quanto os mutuários, provenientes de 

realidades sociais e anseios muito distintos, passam a conviver forçada e desarmoniosamente, com 

muita dificuldade de auto-organização de seus conflitos. E isso acaba por ser um limitador até para 

o autocontrole de suas vidas, estando o tempo todo sujeitos às ações e reações de vizinhos 

praticadas de forma descabida e autoritária, tornando a convivência entre eles bastante difícil.  

A ordem imposta, seja pela atuação da milícia no local ou do tráfico de drogas nas 

redondezas, acaba por forçar um código de convivência entre os grupos e, ainda que não haja uma 

coesão entre eles, estabelece uma espécie de limite quanto à manifestação das rivalidades que 

podem ser admitidas, não tolerando atos de violência explícita, por exemplo, pois, do contrário, 

interferiria negativamente na influência e no controle do panóptico (BENTHAM, 1791; 

FOUCAULT, 1975) que esses grupos armados exercem no local, e conflituosidades paralelas 

podem “sujar a área”, atraindo operações policiais, o que não é do interesse de nenhum desses 

grupos. 

2.3 Risco, perigo e vulnerabilidade no contexto dos removidos: uma visão sociológica 

aplicada. 

Visitei por três vezes o complexo de seis condomínios habitacionais em Senador Camará 

no ano de 2016, realizando entrevistas semiestruturadas com os moradores em duas 

oportunidades55, que ocorreram, em sua maioria, no interior dos apartamentos dos moradores 

entrevistados e, algumas vezes, em áreas comuns do condomínio.  

Tive acesso ao local por intermédio de uma pessoa conhecida que reside no conjunto 

habitacional, em um dos condomínios que foi inteiramente sorteado para pessoas inscritas no 

                                                             
55 Foi adotado protocolo conforme Resolução CNS nº 466/12. 
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PMCMV, o que não era o caso das famílias removidas. 

Com a finalidade de homogeneizar as informações, estabeleci um curto roteiro, em forma 

de questionário, com algumas perguntas cujos temas eu pretendia que permeassem os discursos: 

(i) se a mudança para o novo local, ainda que forçada, garantia-lhes o direito à subsistência, 

incluindo o acesso ao trabalho; (ii) se as condições da nova moradia eram pelo menos iguais ou 

melhores do que a anterior; (iii) se houve impacto no custo de vida; (iv) se a infraestrutura 

disponibilizada no entorno era satisfatória e se eles se consideravam mais ou menos satisfeitos do 

que na moradia anterior; e (v) se eles se consideravam mais ou menos seguros no novo local de 

moradia. 

Houve quem preferisse gravar a entrevista, ao invés de preencher o questionário (para tanto, 

utilizei-me do gravador de um aparelho celular e, depois, as conversas foram transcritas).  

Antes de iniciar cada entrevista, esclareci o motivo da coleta de dados e solicitei autorização 

dos entrevistados, tanto para quem optou por responder ao questionário por escrito, quanto para 

quem preferiu realizar a gravação. 

Durante as entrevistas, algo que me chamou a atenção foi um temor recorrente e 

disseminado que eles demonstravam em suas falas, utilizando-se da expressão “está arriscado”. A 

menção referia-se à possibilidade de nova intervenção “da Prefeitura” no sentido de removê-los 

mais uma vez do local que passaram a habitar, e que lhes disseram pertencer, mas do qual “ninguém 

ainda viu a escritura”.  

 Era unânime o receio que desenvolveram de uma perspectiva muito peculiar de virem a ser 

novamente sujeitos passivos de outra remoção forçada, que poderia vir ou ordenada pelo poder 

público ou pelos dirigentes do crime organizado que atuam no local. Nesse caso, pela força da 

milícia 56 ou pela truculência de algum comando 57. 

                                                             
56 Termo utilizado para se referir a grupos armados paramilitares que agem sob o argumento de combater a atividade 

do tráfico de drogas e criminalidade em determinado local, forçando os moradores a viverem sob suas regras de 

conduta; desenvolve seu modus operandi principalmente em práticas de extorsão nos locais onde atua (MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2017; G1 RIO DE JANEIRO, 2016).  
57 Termo utilizado para se referir às principais facções criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro, envolvidas 

no tráfico de drogas, a saber: CV (Comando Vermelho), TC (Terceiro Comando) e ADA (Amigos dos Amigos) 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2004). 
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O temor deu a tônica na condução das entrevistas, e os moradores expuseram o risco da 

forma como o percebiam a partir da situação que enfrentavam na área de reassentamento. 

É nesse contexto que introduzo o conceito de risco, procurando conceituá-lo a partir dos 

fatos observados e pretendendo demonstrar que a percepção de risco, como vista pelos moradores 

removidos, assume os mesmos contornos daqueles conceitos descritos pela literatura.   

Embora possa parecer falacioso, início com o conceito de risco utilizado pela Medicina 

quando de sua aplicação na epidemiologia. Ao buscar identificar exaustivamente os determinantes 

externos ao adoecimento, integrando-os em totalidades sintéticas, a Medicina passou a delimitar as 

relações causais mais analíticas e abstratas, na forma de associações probabilísticas. Ao se referir 

às causas determinantes do risco de adoecer, quanto às suas relações causais, Ayres (2009, p. 5) 

afirma que  

a primeira queria identificar todos os antecedentes para prever e controlar 
consequências. A segunda partia da consequência para inferir a chance desta estar 

relacionada a algum antecedente de interesse estratégico. Para a primeira, o risco 

passou a expressar o efeito configurado pelo conjunto dos determinantes da 

exposição. Para a segunda, risco passou a indicar um fator relevantemente 

associado à exposição ocorrida. 

Trazendo o conceito de risco na Medicina para o caso concreto, posso dizer que os 

determinantes externos que levaram à remoção das pessoas estão relacionados a pelo menos três 

determinantes externos: a existência de um novo plano urbanístico, a valorização imobiliária 

oportunista da área que ocupavam e a necessidade de a cidade corresponder à expectativa 

internacional de condições satisfatórias para sediar megaeventos esportivos. 

Todos os determinantes externos mencionados estão presentes nas remoções de moradores 

da Ocupação Machado de Assis. O que importa aqui é que cada um deles, à sua maneira, representa 

diferentes probabilidades de risco. O novo plano urbanístico foi o de maior risco e redundou de 

fato na remoção dos moradores. Os outros dois, embora presentes, não influenciaram na mudança, 

já que o prédio continuou no mesmo local, abandonado e sem qualquer obra que indicasse nova 

destinação da área.  

Quando se analisa o risco pelo segundo enfoque da Medicina, a lógica é reversa. Observa-
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se o acontecido, conhecem-se os consequentes e, a partir disso, deduz-se qual foi o consequente 

relevante para o ocorrido. Disso se estabelece a gradação de risco. Nessa linha, frente à realidade 

concretizada das remoções, fica claro estabelecer que foi a existência de um plano urbanístico que 

levou os moradores para a condição em que agora se encontram. 

Já nas Ciências Sociais, o conceito de risco foi disseminado por Anthony Giddens e Ulrich 

Beck, que se utilizaram do conceito para compreender as sociedades contemporâneas (GIDDENS; 

SUTTON, 2015, p. 97). Na visão desses autores, 

os teóricos do risco veem os riscos de hoje como qualitativamente diferentes dos 
perigos externos de antigamente. (...). Os principais perigos de hoje, como 

aquecimento global ou a proliferação de armas nucleares, são exemplos de risco 

fabricado, criados pelos próprios seres humanos por meio de impacto de seu 

conhecimento e suas tecnologias. (...)  

Como o futuro das pessoas está menos estável e previsível do que no passado, 

todos os tipos de decisões apresentam novos riscos para os indivíduos (Id., Ibid., 

p. 97-98). 

Na situação dos moradores removidos, os riscos foram todos fabricados: o plano 

urbanístico, a especulação imobiliária, a necessidade de oferecer aos visitantes uma cidade 

“organizada”. 

 Agora, na situação em que atualmente esses moradores se encontram, outros riscos 

fabricados passam a fazer parte de seu imaginário. Alguns desses podem nada mais ser que mera 

realidade psicológica vinculada à imaginação, como por exemplo, o temor de que a Prefeitura 

resolva desapropriar a área distante em que se encontram, uma probabilidade reduzida. Mas outros 

que fazem parte desse imaginário, têm efetivamente alta probabilidade de passar de uma realidade 

psicológica para a concretude de, por exemplo, uma expulsão de sua nova moradia por ação das 

milícias ou tráfico que dominam o local.  

Pode-se concluir, então, que não há um conceito absoluto, estanque ou universal para risco, 

já que ele varia de acordo com o contexto social em que é produzido. Cada um está sujeito a riscos 

na vida em sociedade que, porém, dependem do extrato social em que estiver inserido.  

Passo agora a análise de outro enfoque do conceito de risco e sua diferenciação do que 

venha a ser perigo. “Estou correndo risco” e “estou em perigo” são, consequentemente, instâncias 
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distintas da vulnerabilidade.  

Conforme Giddens (1991, p. 36), “perigo e risco estão intimamente relacionados, mas não 

são a mesma coisa”, de modo que o risco pressupõe o perigo, mas “não necessariamente a 

consciência do perigo”. “E o perigo existe em circunstâncias de risco e é na verdade relevante para 

a definição de risco” (p. 40). O autor define que  

risco não é o mesmo que infortúnio ou perigo. Risco se refere a infortúnios 

ativamente avaliados em relação a possibilidades futuras. A palavra só passa a ser 

amplamente utilizada em sociedades orientadas para o futuro – que veem o futuro 
como um território a ser conquistado ou colonizado. O conceito de risco pressupõe 

uma sociedade que tenta ativamente romper com o seu passado – de fato, a 

característica primordial da civilização industrial moderna (GIDDENS, 2007, p. 

33). 

Então, o risco implica numa situação de indefinição em que a ideia da verossimilhança com 

o plausível é importante, já que se está considerando alguma coisa no plano do virtual, que poderia 

vir a ser ou ocorrer, mas que de fato tem alguma probabilidade de se tornar realidade. Por exemplo, 

um eventual receio desses moradores de perderem suas casas para moradores abastados da zona 

sul do Rio de Janeiro não é um risco, por carecer da possibilidade de vir a ocorrer. Já a perda dessas 

mesmas moradias para traficantes ou milicianos é um risco, haja vista o interesse destes em 

habitações em locais recônditos, longe da exposição às forças do Estado.  

No caso dos moradores expostos a toda sorte de traumas provenientes das situações vividas 

de conflito, na luta pela autoafirmação de sua própria dignidade, a expressão “está arriscado” 

representa essa ideia de verossimilhança, do que pode vir a se transformar numa situação concreta. 

Trata-se, portanto, de riscos com consequências para a cidadania dessas pessoas, e que para alguém 

sem o mesmo “instinto de precaução” poderia nada significar ou ser apenas uma possibilidade 

remota ou improvável de ocorrer.  

Nas palavras de Neves e Jeolás (2012, p. 1-2), uma conceituação teórica das expressões 

ligadas ao risco esclarece que 

os enfoques dados ao termo pelo senso comum assumem configurações que não 

estão diretamente vinculadas à sua expressão abstrata e conceitual, (...). Isto revela 
o caráter polifônico que tem assumido e a sua capacidade de compor metáforas 

em contextos sociais diferentes. O termo risco permite a comunicabilidade sobre 

o “arriscado”, “arriscoso”, “perigoso”, “inseguro”, os imponderáveis da vida 
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cotidiana, garantindo a interlocução mesmo em cenários de dissensão semântica 

e cultural. 

           Não há evidências que sinalizem que os moradores devam se sentir ameaçados ou que 

estejam diante de risco concreto que implique em novo deslocamento compulsório por parte do 

poder público. Entretanto, como a percepção de risco não se relaciona necessariamente com o que 

poderia ser considerado um risco real ou efetivo, mas está ligada à maneira como estas pessoas 

idealizam a vida em situação de normalidade, a incerteza do imaginário transforma a realidade 

psicológica em realidade concreta na vida destas pessoas.   

 O paradoxo representado pela ação estatal da remoção de pessoas, justificando-a com o 

argumento de estar assegurando condição de moradia digna para a população removida e o 

entendimento próprio que essa população tem do que sejam condições satisfatórias de moradia, é 

algo que chama a atenção no discurso dos moradores. Há um entendimento contraditório das partes 

sobre o que significa morar bem e isso se transforma em paradoxo. 

 O que a governabilidade entende como parâmetros indicativos de qualidade de vida 

frontalmente difere do entendimento dos moradores reassentados. A contradição entre a visão 

estatal e a visão da comunidade acaba por criar um ressentimento coletivo no grupo de moradores, 

que vê no Estado o grande opressor de suas vidas. 

 A avaliação da qualidade de vida dos moradores é outro ponto de atenção. Nem de longe 

se poderia dizer que no antigo local as pessoas viviam bem. Imagens das condições de moradia na 

antiga Ocupação Machado de Assis estão disponíveis nas redes sociais (OCUPAÇÃO..., 2010) 58. 

Quaisquer que sejam os indicadores sociais utilizados para qualificar as condições de vida naquele 

local, estes certamente estariam aquém do mínimo aceitável como indicativo de qualidade de vida. 

Mais discrepante ainda se os marcadores sociais adotados na avaliação forem os do IBGE, 

aderentes aos estabelecidos pela Comissão de Estatística das Nações Unidas (IBGE, s.d.).   

 É preciso explicitar que não é o objetivo aqui apresentar um estudo comparativo das 

condições de vida com rigor censitário. A menção à qualidade de vida antes e depois da remoção 

visou unicamente explicitar a percepção que os próprios moradores tinham acerca de exposição a 

                                                             
58 A exemplo das imagens disponibilizadas no item 2.1. da pesquisa.  
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riscos antes e a percepção que têm agora quando reassentados.   

 Comparando o antigo local de moradia com o novo local, tendo como referência os níveis 

mínimos aceitáveis para os indicadores sociais de qualidade de moradia, observa-se uma melhora. 

Pode-se dizer que com base em determinados critérios, condições de extrema pobreza deixaram de 

existir. A estatística, entretanto, se torna em vão quando a percepção do envolvido é diferente, já 

que esta é carregada pela subjetividade própria de cada pessoa e que, por sua vez, está diretamente 

relacionada às experiências e à história de vida de cada um.  

 A melhoria estatística da qualidade de vida observada no novo local de moradia conflita 

com a percepção de sete entre dez entrevistados, que preferem o antigo local de moradia, não pelas 

condições físicas, mas pelo que eles denominam “qualidade de vida”. 

“Lá na Ocupação era melhor, era tudo perto, dava pra fazer tudo a pé, a gente 
entrava e saía a hora que queria, não tinha perigo, não tinha ameaça de tiroteio. 

Aqui não dá pra sair à noite, até de dia é risco, tem muita favela no entorno e a 

polícia pode estar fazendo operação. É ruim pras crianças. Tem dia que não dá 
pra elas irem à escola. Vai, e volta quando está tendo operação” (Marcos, 56 

anos) 59. 

“Aqui é o fim do mundo. Nenhum parente quer vir pra cá porque gasta muita 
passagem e chega aqui não dá pra ficar saindo, porque ou não tem condução ou 

corre risco de tiroteio” (Vera, 49 anos). 

“Sinto falta da amizade que tinha entre as pessoas na Ocupação. Onde todos 

estavam no mesmo barco e um não queria mandar mais do que o outro. Todo 
mundo se ajudava. Se um começava a criar caso, todo mundo resolvia junto. 

Agora, aqui, é cada um por si” (Sílvio, 48 anos). 

De fato, o que se percebe no ressentimento dos reassentados é a injustiça a que foram 

submetidos. Mesmo que as condições oferecidas sejam em parte melhores, prevalecerá a percepção 

de que a mudança foi para pior.  

Os hábitos de vida que cada um tinha no seu antigo local de moradia, seus laços de solidariedade, 

de afetos, sexuais, de amizades, foram rompidos de uma hora para outra. Os hábitos de lazer, como a roda 

de pagode e as convivências que não existem mais, todas as manifestações históricas, culturais, sociais que 

foram quebradas e que hoje estão sujeitas a um mando, que não é o do poder público – o que também seria 

perverso e inadmissível, ainda mais dentro de uma democracia – mas de uma censura que existe em relação 

                                                             
59 Os nomes aqui utilizados são todos fictícios, a pedido dos moradores entrevistados.  
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a tudo aquilo que podem ou não podem fazer no local onde ocorreu o reassentamento. Sujeitos a uma nova 

condição de vida que passou a ser ditada por outros agentes, na pessoa do tráfico ou milícia.  

Na condição de vida anterior, mais precária, os laços eram mais estreitos em relação ao que podiam 

conquistar, trazendo uma limitação material. Mas os laços eram muito mais amplos em relação ao que 

podiam usufruir de vida, que tinha mais qualidade, simplesmente porque mais factível.  

Predomina no discurso dos moradores a questão da distribuição e enfrentamento do risco, 

que acaba recaindo sobre os mais pobres, que no entendimento dos afetados ocorre devido à sua 

condição social desprivilegiada: 

“Tivesse eu condição pra não precisar passar por nada do que passei até chegar 

aqui. Ralando desde sempre, ‘apanhando’ muito sufoco pra ter o que dar de 
comer ‘pras criança’. E ainda tem gente que acha a maior ‘onda’ eu nem ter 

participado de sorteio pro apartamento, que tô levando vantagem. E quem diz 

nunca nem morou na rua e ainda acha que só porque ganha mais eu não mereço 

‘tá’ aqui no meu teto. Tá arriscado querer ‘armar’ pra me tirar” (Ana, 43 anos).  

A percepção demonstrada pela moradora vai encontrar em Ulrich Beck (2010, p. 41) uma 

explicação teórica sobre o porquê de o indivíduo mais pobre estar mais exposto ao risco. Para 

entender esse fato pode-se imaginar que o risco se distribui na forma de uma pirâmide, em cuja 

base estão as classes mais despossuídas e o maior nível de exposição. Segundo ele, 

a história da distribuição de riscos mostra que estes se atêm, assim como riquezas, 

ao esquema de classe – mas de modo inverso: as riquezas acumulam-se em cima, 

os riscos, embaixo. Assim, os riscos parecem reforçar, e não revogar, a sociedade 
de classes. À insuficiência em termos de abastecimento soma-se a insuficiência 

em termos de segurança e uma profusão de riscos que precisam ser evitados. Em 

face disto, os ricos (em termos de renda, poder, educação) podem comprar 

segurança e liberdade em relação ao risco (loc. cit., p. 41). 

Beck (2010, p. 71) afirma que não se pode pressupor uma hierarquia de racionalidade que 

explique a distribuição desproporcional dos riscos para os mais pobres. Segundo o autor, o que se 

pode questionar é como a racionalidade de uma distribuição desigual surge socialmente, como se 

passa a acreditar nela, e como essa se torna questionável. Não é a evidência científica quem 

determina a distribuição de riscos: a percepção de riscos é uma racionalidade socialmente criada.  

Reforçando a ideia de que, na determinação da relevância, nem sempre a evidência 

científica teria papel esclarecedor, a classificação dos riscos responde a fatores sociais e culturais 

e não naturais (GUIVANT, 1998, p. 4). Desse modo, a partir da percepção social do observador, 
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sob influência de suas vivências, que prescindem de critérios técnico-científicos, o observador 

categoriza o risco a que se submete, com base apenas na sua percepção de sociedade.  

Nesse ponto, em muito contribuem Mary Douglas e Aaron Wildavsky (1982) trazendo a 

perspectiva cultural para os riscos. Douglas posteriormente desenvolveu uma tipologia de 

racionalidades (GUIVANT, 1998, p. 6), baseada em matriz grade/grupo, que mostra como as 

disputas em relação à influência na percepção dos riscos não podem ser analisadas a partir de uma 

oposição entre os que assumem uma posição racional e uma irracional, ou entre leigos e peritos, 

uma vez que nos conflitos sobre riscos podem ser encontradas diversas racionalidades (p. 8). 

Tornam-se evidentes nos dias atuais os riscos ligados à ação criminosa. Isso transparece na 

insegurança demonstrada na fala dos entrevistados, e que se mostrou mais significativa quando 

perguntados se no novo local de moradia tinham que conviver com problemas de violência e 

criminalidade, e da parte de quem viriam tais ameaças.  

Todas as respostas convergiram para a presença de criminalidade e muita violência no 

bairro de Senador Camará como um todo, bem como em vários bairros vizinhos60. Foram muitas 

histórias envolvendo operações violentas e confrontos entre a Polícia Militar e traficantes nas 

comunidades próximas. Não mais dentro da área do conjunto habitacional, “o que já ocorreu 

bastante até uns dois anos atrás”.  

Atualmente, o que se impõe dentro da área dos apartamentos é a presença da milícia, com 

o oferecimento de serviços clandestinos de TV a cabo, venda de botijões de gás, segurança e 

“patrulhamento” da região, além do próprio sistema “alternativo” de transporte, que acaba por ser 

a primeira opção dos moradores em face da precariedade da malha de transporte público oferecida 

por ali.  

Ao ser lembrado por uma vizinha das condições precárias em que vivia antes, ocupando um 

barraco improvisado em acomodação coletiva, um morador acrescentou: 

“É, tem que considerar que em matéria de conforto aqui tá muito melhor. O ruim 

é começar de novo aquele problema de alguém cismar com a gente ser de área 

                                                             
60 Conforme dados do Instituto de Segurança Pública, divulgados no relatório sobre apreensão de armas de fogo 

(janeiro a maio de 2015), o bairro de Senador Camará aparece (ao lado de Bangu) entre os bairros de maior recorrência 

na apreensão de fuzis dentro do município do Rio de Janeiro (RELATÓRIO ARMAS DE FOGO, 2015, p. 7).  
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rival da que comanda aqui e perseguir” (Marcos, 56 anos). 

Relato que trouxe novo tópico à entrevista, o primeiro de vários outros no mesmo sentido, 

é a exposição dessa população compulsoriamente removida e reassentada em local controlado por 

facção criminosa rival daquela do local de origem do morador 61.  

Está disponível na rede mundial de computadores/internet uma série de reportagens, 

veiculadas na imprensa, acerca da atuação de grupos do tráfico e milícia naquela localidade (Cf. O 

GLOBO RIO, 2012; FOLHA POLÍTICA, 2014; BRASIL 247, 2015; EXTRA ONLINE, 

2015abcd). Dados que, por revelarem aspectos de omissão, ineficiência ou descontrole do poder 

público no combate à criminalidade, obviamente não são frequentemente divulgados em sites 

oficiais do governo, com exceção de levantamentos estatísticos.   

É uma situação na qual o próprio Estado contribui para criar um quadro de vulnerabilidade 

(social) dessas pessoas, que passam a conviver com sensação de medo e ficam expostas ao risco 

de agressão ou represália.  

Um fator que passou a influenciar ainda mais negativamente na vida das pessoas por ali, 

não só dos moradores do conjunto habitacional, mas em toda a zona oeste da cidade, é uma espécie 

de “acordo” entre a milícia e o tráfico de drogas que atuam no local, o que faz daquela região um 

espaço onde predomina um panóptico onde os moradores se sentem sob constante vigilância.  

Há, inclusive, denúncias envolvendo síndicos dos condomínios dentro do conjunto 

habitacional, no sentido de estes atuarem junto à milícia, exercendo controle sobre os moradores, 

representando um canal de contaminação dos condomínios pela milícia. Pelos relatos, só se elegem 

síndicos que têm “fechamento” com a milícia.  

Para conseguir realizar as entrevistas naquela área, que ocorreram em dois dias 

consecutivos, tive que obedecer a toda uma espécie de protocolo, facilitada pelo meu já 

mencionado conhecido como interlocutor, que me apresentou aos respectivos síndicos dos 

condomínios, que autorizavam a minha presença por ali. Registro que no decorrer do segundo dia 

                                                             
61 No entorno do complexo de conjuntos habitacionais de baixa renda em Senador Camará, que somam quase quinze 

mil famílias, estão situadas as favelas de Vila Aliança, Taquaral, Rebu, Sapo, Coréia, Cavalo de Aço, Mobral e Morro 

do Céu, todas ocupadas por facção rival a que atua na região central da cidade, de onde vieram os moradores 

reassentados. 
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de entrevistas, fui interpelada por um rapaz que não disse ser quem era, mas queria saber “de qual 

faculdade eu tinha vindo e para que precisava fazer pesquisa ali”. Mais tarde, fiquei sabendo que 

se tratava de alguém ligado às “lideranças comunitárias”, que não estariam gostando do movimento 

de gente estranha 62.  

            Considerando que numa concepção original, que se iniciou na década de 70, ganhando mais 

força e visibilidade no Rio de Janeiro na década de 90, a milícia combatia a ação do tráfico nos 

locais onde os próprios milicianos residiam, garantindo a segurança nestes locais e conquistando o 

respeito e até a simpatia da vizinhança. quando eram as milícias integradas em sua maioria por 

policiais e bombeiros da ativa, realizando patrulhamento ilegal e impondo a ordem nos locais por 

eles dominados, ainda que agindo de forma truculenta, de modo a mostrar que tinham poder onde 

atuavam 63. Fato é que, no período inicial de atuação dos milicianos, representava a forma de 

combate mais direta à ameaça do tráfico de drogas, e isso lhes garantia a confiança de muitos 

moradores. 

 Entretanto, conforme relatos dentro da própria comunidade, que podem ser fartamente 

corroborados pelo noticiário jornalístico, hoje vigora algum tipo de acordo entre milicianos e 

traficantes, no sentido de não atrapalharem os “negócios” uns dos outros, o que na prática consiste 

em alguma forma de facilitação para ambos os grupos, como a milícia permitir que o tráfico 

continue com pontos de venda de drogas em determinadas comunidades da zona oeste, em troca 

de pagamento de taxas (G1 RIO DE JANEIRO, 2014b; EXTRA ONLINE, 2015a; G1 RIO DE 

JANEIRO, 2016).  

À semelhança de uma análise de Teresa Caldeira (2000) sobre estratégias, na forma de 

enclaves fortificados (p. 257), como meio de proteção e reação adotadas nos condomínios nobres 

na cidade de São Paulo contra o aumento da criminalidade, no caso do Rio de Janeiro verifica-se 

que o uso de “estratégias” desse tipo também estão presentes mesmo nos condomínios mais 

                                                             
62 Não tive como determinar melhor acerca daquele interlocutor e sua relação com as “lideranças comunitárias”, já que 

se instalou um ambiente de desconfiança e havia receio de alguma represália que poderia vir da parte dessas mesmas 

“lideranças” ou de “algum grupo armado” do local. Inclusive, depois do episódio, a entrevista foi interrompida, sendo 

retomada mais tarde, no bairro de Bangu, também na zona oeste.  
63 Em 2008 o deputado estadual Marcelo Freixo presidiu a CPI das Milícias na ALERJ, denunciando que os milicianos 

tinham apoio de políticos, parlamentares e desembargadores, resultando nas prisões do ex-deputado Natalino José 

Guimarães e do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, acusados de integrar uma das maiores milícias da zona 

oeste (G1 RIO DE JANEIRO, 2014b).  
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populares, ainda que a custos bem mais baixos do que nos condomínios de luxo, mas não menos 

relevantes e sacrificados para seus moradores. 

Os entrevistados foram unânimes em relatar que estão “obrigados” ao pagamento de uma 

“taxa de segurança” cobrada por milicianos, de R$ 15 a 30 reais mensais, dependendo do 

condomínio. Taxa que se estende também a todos que desempenham algum tipo de serviço ali, 

como mototáxis, entregadores de compras, camelôs, cujo valor vai aumentando conforme o serviço 

oferecido e sem contar com os “serviços extras” que os moradores são obrigados a aderir, como o 

“Gato Net”, o fornecimento de botijões de gás e de cestas básicas. No caso daqueles que realizam 

transporte alternativo no local, essa taxa chega a R$ 450,00 por semana. 

Situação que faz daqueles conjuntos habitacionais verdadeiros enclaves fortificados que, 

conforme Caldeira (2000, p. 12), “criam um espaço que contradiz diretamente os ideais de 

heterogeneidade, acessibilidade e igualdade que ajudaram a organizar tanto o espaço público 

moderno quanto às modernas democracias”. 

Com a remoção e posterior reassentamento dos moradores em área precarizada e distante 

de onde viviam anteriormente, fica evidente o processo de segregação espacial a que foram 

submetidos, quando se pode apontar a ocorrência de um duplo modelo de enclave fortificado a que 

ficaram sujeitos na cidade.  

Primeiramente, com a separação das áreas mais nobres das áreas menos nobres da cidade 

e, depois, ainda se adotou um modelo dentro dessa área mais precarizada, nos condomínios de 

baixa renda, em que a população tem que se submeter ao mercado de segurança clandestina 

dominado pelas milícias que atuam no local contra a ação de criminosos de facções rivais ou 

contrárias ao exercício dos direitos de cidadania dos moradores. Eles pagam a criminosos para 

terem o seu direito de ir e vir resguardado de outros criminosos.  

Um panorama que contribui para a existência de cercas simbólicas dentro de um “ciclo da 

violência” (CALDEIRA, 2000, p.13) e medo que alimenta ainda mais o aumento do crescimento 

da indústria da segurança, ainda que paralela e ilegal, mas cotidianamente a única com a qual os 

moradores podem efetivamente contar. 

De dez entrevistados, oito disseram não se sentirem mais seguros ali do que em sua antiga 
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moradia, vivendo sob um clima de mais tensão do que enfrentavam antes, “quando a ameaça era 

apenas serem expulsos pela ‘Prefeitura’, não se preocupando com tráfico ou milícia”. Antes, a falta 

de dinheiro os expunha à privação de meios de subsistência, agora tendo que enfrentar também as 

cobranças pelos serviços que se veem obrigados a utilizar.  

Diante desses fatos, vê-se que o Estado involuntariamente aumentou os riscos das pessoas 

que já se encontravam em situação de franca vulnerabilidade social, sendo essa entendida como a 

associação da pessoa a situações de exposição a riscos. Vulnerabilidade social subentende, então, 

a maior susceptibilidade dessas pessoas de sofrerem algum tipo particular de agravo (ACSELRAD, 

2006, p. 2). 

Dessa forma, o Estado, ao invés de desenvolver uma política pública de planejamento e 

gestão territorial eficiente na recuperação da população já tão vitimada pela negação de cidadania 

e inclusão social, atua promovendo verdadeira desqualificação social (PAUGAM, 1999, p. 68), 

atuando de forma paradoxal ao que dele se espera enquanto Estado previdenciário, que, tendo sido 

“inventado para responder solidariamente a alguns riscos, acaba definindo de outra forma o 

perímetro dos riscos” (FOESSEL, 2005, p. 246). 

Direcionado à América Latina, o olhar de Raúl Zibechi (2015, p. 48) destaca que  

todo esse processo deve ser considerado como a destruição de um poder popular 

territorial que se plasmava nos acampamentos. Esse foi o objetivo traçado pelo 
capital, executado pela ditadura e prosseguido pela democracia. Construiu-se para 

os pobres uma massa enorme de moradias de baixo padrão por todo o país. A 

forma como foi se processando esta construção, que de maneira explícita buscava 
erradicar os acampamentos, é sintomática. (...) Procedeu-se, em primeiro lugar, à 

“limpeza” dos bairros ricos. Com isso se almejava um duplo objetivo: eliminar as 

distorções que os assentamentos criavam sobre o valor do solo nos setores centrais 

e consolidar a segregação espacial das classes sociais como medida de segurança. 

Até mesmo no Chile, o modus operandi dos “Estados e o capital em sua tentativa de frear 

a ‘conquista de posições’ pelos setores populares nas cidades” é a mesma, onde “sessenta e cinco 

por cento dos habitantes instalados nesses conjuntos quer se mudar, uma vez que à aglomeração 

em pequenas habitações se soma o isolamento, por estarem confinados longe do centro da cidade” 

(ZIBECHI, 2015, p. 48). Como consequência, 

os erradicados perderam empregos, aumentaram seus gastos com transporte, 
tiveram ainda mais problemas para terem acesso à educação, saúde e aos subsídios 
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sociais. Mas a mudança forçada contribuiu, sobretudo, “para o desenraizamento 

da rede informal de ajuda e apoio e para uma forte diminuição da participação dos 
assentados no âmbito das organizações comunitárias” (RODRÍGUES y 

SUGRANYES, 2005, p. 31 apud ZIBECHI, 2005, p. 49). 

 Outro corte trazido pelo autor e que também se aplica bem ao caso do coletivo Machado de 

Assis, bem como ao restante da população que passou a habitar o mesmo complexo de moradias 

na zona oeste, é a observação de que 

as lutas urbanas protagonizadas pelo movimento sem-teto não têm conseguido 
impactar amplas camadas dos pobres das cidades e ficaram reduzidas a pequenos 

núcleos que ocupam terrenos e constroem suas moradias e serviços coletivos. 

Uma das grandes dificuldades com que se deparam os movimentos urbanos é o 
confronto com o narcotráfico e as milícias paramilitares, que em várias ocasiões 

têm expulsado os militantes das favelas e dos bairros periféricos, impulsionando, 

deste modo, a desorganização e fragmentação dos setores populares (ZIBECHI, 

2015, p. 119). 

 O que me permite considerar que a política de remoção levada a cabo pelo aparato estatal 

resultou em muito mais do que resolver o problema da realocação dos pobres em área mais 

condizente com sua condição social, sendo destinados à habitação em áreas menos valorizadas da 

cidade que, em compasso com a (in)visibilidade e (des)atenção às suas necessidades, é igualmente 

menor.   

 A política de remoções dispersivas de comunidades antes próximas, para diversos lugares 

distantes uns dos outros, acabou por se tornar ainda uma estratégia do Estado para neutralizar 

movimentos populares de resistência, aniquilando as formas de organização desses movimentos.  

  No caso da Ocupação Machado de Assis, outrora combativa, restou subjugada por um 

enfrentamento que se lhe mostrou ainda mais forte, como o controle imposto pelo tráfico e a 

milícia. Acuados os moradores, estes têm que se preocupar em garantir alternativas à própria 

sobrevivência e a de seus familiares, e a coordenação de grupo e de coletivo deu lugar à estratégia 

do “cada um por si”. 

 De modo que quando o Estado entra naquele território, na maioria das vezes o faz através 

de aparatos repressivos, o que colabora para manter em alta os indicadores de vulnerabilidade 

social, que é quantificada pelo índice de vulnerabilidade social (IVS). 

Esse indicador está disponível a partir de dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa 
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Econômica Aplicada (IPEA) no Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros, cuja 

última edição foi a de 2015. Em termos qualitativos, o indicador busca identificar porções do 

território onde há a sobreposição de situações indicativas de exclusão e vulnerabilidade social, 

servindo para orientar gestores públicos municipais, estaduais e federais para o desenho de políticas 

públicas mais sintonizadas com as carências e necessidades (IPEA, 2015, p. 12). 

O índice de vulnerabilidade social se refere ao acesso, à ausência ou à insuficiência de 

ativos, possuindo três dimensões de marcadores – IVS Infraestrutura Urbana; IVS Capital Humano 

e IVS Renda e Trabalho - que busca identificar as falhas de ofertas de bens e serviços públicos no 

território nacional que deveriam ser providos aos cidadãos pelo Estado, nas suas diversas instâncias 

administrativas (IPEA, 2015, p. 13). 

 Conforme a citada pesquisa, a dimensão que apresenta maior evolução (positiva) no 

período de 2000 a 2010 é o IVS Renda e Trabalho, que abarca indicadores de insegurança de renda 

e de precariedade nas relações de trabalho. O país, naquela época, passa de um alto índice para um 

médio índice (IPEA, 2015, p. 22), apresentando redução, portanto, na vulnerabilidade social. Um 

dos indicadores aqui informa sobre o uso do tempo das pessoas de baixa renda, com uma atividade 

compulsória (deslocamento para o trabalho), que pode ser estressante e comprometedora do seu 

bem-estar (p. 20). 

Um dado alarmante é que o município do Rio de Janeiro aparece com apenas 4,3% na faixa 

de redução do índice de vulnerabilidade social (IPEA, 2015, p. 66). O fato vem a se constituir um 

problema sobre o qual Acselrad (2006, p. 2) entende que, “para interromper o processo de 

vulnerabilização de determinados grupos sociais” seria necessário “interromper os processos que 

concentram os riscos do projeto desenvolvimentista sobre os mais desprotegidos”. 

O próximo capítulo discorre sobre a trajetória da Ocupação Zumbi dos Palmares, outra 

comunidade que integrava a área portuária do Rio de Janeiro e que, acuada pela mesma estratégia 

de remoção do governo municipal, também criou formas de resistência, buscando instrumentos de 

mobilização contra o conjunto de forças de oposição em sua luta pelo território na área central da 

cidade. 
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Capítulo 3 

Percepções de moradores da Ocupação Zumbi dos Palmares sobre riscos e 

vulnerabilidades decorrentes de sua remoção 

Este capítulo apresenta a história da Ocupação Zumbi dos Palmares, comunidade que 

resistiu por seis anos ocupando um prédio público abandonado na região portuária da cidade do 

Rio de Janeiro, até sua completa remoção no ano de 2011. Cronologicamente anterior à remoção 

da Ocupação Machado de Assis, portanto. 

À semelhança da Machado de Assis, as famílias foram reassentadas em um conjunto 

habitacional do PMCMV, também na zona oeste da cidade, com o complicador de uma distância 

ainda maior da antiga moradia.  

Dividido em três partes, o capítulo descreve as desventuras vividas pelos reassentados, no 

antigo e novo local de moradia, utilizando-se da mesma prática de visitação ao local de 

reassentamento, com coleta de dados realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e 

depoimentos dos moradores (com o mesmo recurso de se atribuírem nomes fictícios aos 

entrevistados). Traz ainda uma análise dos fatos a partir da própria percepção das famílias sobre a 

sua condição de removidos.  

3.1 Avenida Venezuela e a história dos que queriam ficar. 

A Ocupação Zumbi dos Palmares surgiu na madrugada do dia 26 de abril de 2005, após um 

grupo de 130 famílias ocuparem um prédio de oito pavimentos de propriedade do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), que estava abandonado havia mais de vinte anos, na Avenida Venezuela, 

nº 53, no bairro da Saúde, zona portuária da cidade do Rio de Janeiro.  

 A mobilização das famílias que participaram da ocupação foi organizada pela Frente de 

Luta Popular 64 e, desde o primeiro dia, houve o enfrentamento de forte oposição à sua permanência 

                                                             
64 Organização que teve início de articulação em 2000 e que foi extinta em 2008, que propunha a “aglutinação de vários 

setores do chamado movimento popular urbano” através de movimentos sociais de luta e resistência, em especial na 

cidade do RJ (CMI BRASIL, 2008).   
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no local, inclusive jurídica. Logo nas primeiras horas após a ocupação, o INSS já ingressava com 

o pedido de reintegração de posse junto à 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro 65, 

sendo este deferido no dia seguinte.  

 Em contrapartida, a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP) 

assumiu inicialmente a defesa dos interesses do movimento dos sem-teto (CMI BRASIL, 2005a) 

e, mais tarde, a Defensoria Pública da União (JUSBRASIL, 2012), deflagrando uma guerra de 

recursos judiciais para garantir a permanência das famílias no local. 

Figura 12 – Prédio abandonado do INSS onde se instalou a Ocupação Zumbi dos Palmares. 

 
Fonte: PELA MORADIA, 2011. 

   

 A Zumbi dos Palmares foi uma das primeiras ocupações de sem-teto na região central da 

cidade, ao lado das Ocupações Chiquinha Gonzaga (2004) e Quilombo das Guerreiras (2006), que 

se estabeleceram “na região central do Rio de Janeiro com projetos políticos, vinculadas ou 

apoiadas por organizações sociais e que até hoje mantêm-se como referenciais importantes desta 

luta” (XIMENES, 2017, p. 47).  

 Essa articulação foi importante na organização do movimento e para os atos posteriores de 

                                                             
65 Cf. Processo nº 2005.51.01.007798-0.  
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resistência e pressão política contra a retirada das famílias do local. Foram organizadas moções ao 

superintendente do INSS/RJ, à Gerência Executiva RJ e ao diretor-presidente do INSS/Brasília, 

solicitando a retirada da ação de reintegração de posse e abertura de negociações com as famílias. 

Também providenciaram o envio de moções ao juiz da 7ª Vara Federal responsável pelo processo 

e ao Ministro das Cidades. Ainda foram organizados vários atos de protesto e passeatas no centro 

da cidade para dar visibilidade ao movimento (CMI BRASIL, 2005a).  

Figura 13 – Modelo de moção em apoio à Ocupação Zumbi dos Palmares que foi enviada às autoridades. 
 

 
Fonte: CMI BRASIL, 2005a.  

 

O Movimento Zumbi dos Palmares continuou enfrentando muitos percalços desde o dia da 

ocupação até a data de 13/06/2005, quando um fato inusitado conferiu uma momentânea 

tranquilidade aos seus integrantes. 

Por força de uma decisão judicial que determinava a remoção dos moradores da ocupação 

para o Hotel da Central, corroborando a reintegração de posse ao INSS, houve um ato de 

manifestação pelas ruas do centro do Rio, com realização de atos de protesto em frente ao prédio 
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do INSS e da Justiça Federal (CMI BRASIL, 2005b).  

 Na Justiça Federal, cinco manifestantes conseguiram uma audiência com a juíza 

responsável pelo processo, que aceitou visitar a ocupação naquele mesmo dia, sendo “levada a 

conhecer o prédio e suas condições, bem como os trabalhos de limpeza, reforma e organização 

feita pelos moradores” (CMI BRASIL, 2005b).  

Depois de conhecer a ocupação, a juíza fez um pronunciamento: “Se vocês querem 

continuar aqui, deverão ter disciplina. Mantenham tudo limpo e permitam o trabalho dos oficiais 

de justiça, que vêm fazer laudos e retirar documentos” (CMI BRASIL, 2005b). 

A partir daquele dia os moradores conseguiram permanecer no local, até a saída definitiva, 

removidos em 2011; enquanto o processo de reintegração de posse e sucessivos recursos judiciais 

se arrastariam ainda por longos 13 anos.  

Somado aos problemas dos moradores que já conviviam com a ameaça da remoção em 

função da reintegração de posse pelo INSS, o projeto da Prefeitura para a renovação da região 

portuária tornou-se outro fator de risco à Ocupação Zumbi dos Palmares.  

O Ministério das Cidades criou, em 2003, o Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas 

Centrais, tendo “como objetivo a recuperação e reapropriação, pelos cidadãos, de áreas já 

consolidadas da cidade”, cuja “política visa promover o uso e ocupação democrática das áreas 

urbanas centrais, propiciando a permanência de população residente e a atração de população não-

residente” (IPEA, 2008). De modo a investir em projetos que reabilitassem construções já 

existentes nas áreas centrais de várias cidades do país, através da utilização de terrenos de 

propriedade da União Federal.  

Tratava-se de uma iniciativa digna de aplausos em política habitacional, quando, à época, 

o próprio coordenador do Programa de Reabilitação federal reconhecia que, enquanto “o déficit é 

calculado em 7 milhões de novas moradias, existem hoje no país 5 milhões de domicílios urbanos 

vagos” (IPEA, 2008). 

 Nessa intenção, iniciaram-se tratativas de uma parceria entre o Governo Federal e a 

Prefeitura do Rio, naquela época sob o comando de César Maia, para a reabilitação da zona 
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portuária. Era um projeto que, desde 2001, o governo municipal já vinha delineando, através do 

Programa de Revitalização da Área Portuária, mas que não alavancava devido a divergências 

político-partidárias entre as esferas de governo, que ocasionava, principalmente, a inviabilidade de 

recursos financeiros para a concretização dos projetos.  

Desde o episódio do envio das moções para o Ministro das Cidades, o coletivo da Zumbi 

dos Palmares organizou forte campanha pela intercessão do Ministério, dentro do interesse do 

Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, para a regularização das moradias no prédio 

ocupado.  

 Em abril de 2006, foi publicada a Medida Provisória nº 292, autorizando o Poder Executivo 

federal a executar ações de identificação, demarcação, cadastramento, registro, fiscalização, 

regularização das ocupações, inclusive de assentamentos informais de baixa renda, promovendo a 

utilização de bens imóveis de domínio da União (art. 1º), o que alimentou a esperança do coletivo 

e foi incluído como mais um fundamento de reivindicação em sua pauta de luta pela permanência 

da ocupação (FAZENDO MEDIA, 2006). 

 Em 2009, o governo federal organizou uma lista com 190 imóveis no país que poderiam ser 

destinados à habitação de interesse social e o coletivo exercia pressão para que o prédio ocupado 

da Avenida Venezuela fizesse parte de negociações dessa lista. 

 Para tanto, o imóvel ocupado, pertencente ao INSS, depois de efetivada sua transferência 

dominial para a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), poderia ser cedido gratuitamente para a 

entidade promotora ou gestora do programa instituidor da política de habitação de interesse social, 

inclusive para a Caixa Econômica Federal, gestora do PMCMV, para fins de reforma e destinação 

para moradia, na faixa de renda de 0-3 salários mínimos de renda familiar, com o imóvel entrando 

como subsídio da União ao programa, o que barateia o custo para o beneficiário final 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO..., 2010).   

 Entretanto, ainda que se tivessem iniciado tratativas com essa intenção entre a Ocupação 

Zumbi dos Palmares, a Secretaria de Patrimônio da União, o Ministério das Cidades e a Prefeitura 

do RJ, estas não se concretizaram. Ao final, não houve interesse do Ministério das Cidades em 

adquirir o imóvel, nem em incluir as famílias em qualquer programa habitacional.  



92 

 

 Enquanto a ocupação buscava tentativas de diálogo com os atores governamentais para 

conseguir a regularização de sua situação, aumentava a ofensiva da Prefeitura, já sob o comando 

de Eduardo Paes, em marcha para a execução da política de revitalização da região portuária, que 

passou a concentrar esforços para a remoção do coletivo de famílias.  

 A Avenida Venezuela, onde se situava a comunidade Zumbi dos Palmares, foi um local 

bastante impactado pelas obras públicas na região, ocasionando interdição da área por longo tempo, 

e uma das primeiras providências logo no início das obras foi remover a população indesejada do 

entorno.  

 A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Habitação, propôs aos moradores da Zumbi 

dos Palmares um acordo para que se transferissem para futuras moradias populares, que estavam 

em construção na Rua do Livramento, local próximo à Av. Venezuela. Entretanto, não seria 

possível a transferência de todas as famílias da ocupação, que já contava com umas 560 pessoas 

naquele momento (JORNAL DO BRASIL, 2010).  

 Devido à insegurança dos moradores, que temiam sua retirada do local a qualquer momento, 

a ocupação começou a enfrentar dissidências internas, em função de muitas famílias que se 

posicionaram favoravelmente quanto à aceitação das propostas da Prefeitura. Comprometida a 

coesão do movimento, a resistência da ocupação estava fadada ao fim. 

Na entrevista de um morador, já no local de reassentamento, foi relatado que  

 
“Muita gente começou a ter duas caras e dizer uma coisa nas reuniões da 

ocupação e a fazer outra pelas costas, traindo o que ficava combinado nessas 

reuniões. (...) Você contava que estava todo mundo junto e depois descobria que 
tinham se vendido e assinado alguma coisa com a Prefeitura por trás. No final 

das contas, você ia acabar batendo o pé sozinho” (Sebastião, 69 anos). 

 Sob a pressão da ameaça iminente da reintegração de posse do prédio ocupado ao INSS, 

somado à coerção da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Habitação, muitas famílias da 

ocupação aderiram às propostas da Prefeitura e assinaram acordos, aceitando o recebimento de 

indenizações ou a transferência para imóveis do PMCMV.  

O Município ofereceu três alternativas aos moradores: o pagamento de uma indenização, 

no valor de R$ 20.000,00; a inclusão em programa de habitação do Município, com a outorga de 
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imóvel destinado à moradia popular nas proximidades; e pagamento de aluguel social (R$ 400,00) 

enquanto não paga a indenização ou entregue o imóvel (JUSBRASIL, s.d.). 

 Os valores acima foram fixados levando em conta o reassentamento em imóveis que 

estavam sendo construídos em localidade próxima, na Rua do Livramento, o que não foi cumprido. 

Ao final, houve o reassentamento das famílias no bairro de Cosmos, zona oeste da cidade. 

Consta nos autos de uma ação indenizatória, movida por uma das moradoras da ocupação, 

que agentes municipais teriam prometido o pagamento de outra indenização de mesmo valor da 

primeira (R$ 20.000,00), caso o reassentamento ocorresse em local distante mais de 1 Km de 

distância da antiga moradia, o que também não foi cumprido (JUSBRASIL, s.d.). 

  Das 133 famílias inicialmente cadastradas na ocupação, 52 famílias não aceitaram proposta 

de acordo com a SMH e permaneceram resistindo no local (MEDIUM, 2015c).  Algumas famílias 

ingressaram em juízo, contestando o valor das indenizações oferecidas e ainda pleiteando também 

o ressarcimento por dano moral, em decorrência de terem sido transferidas para localidade distante 

da região central da cidade, porém, com resultado de improcedência dos pedidos (JUSBRASIL, 

s.d.).  

Houve muita dificuldade na produção de provas documentais, diante do modus operandi 

dos agentes públicos responsáveis pelas negociações com as famílias, que se utilizavam de assédio 

e propostas verbais no momento da abordagem com os moradores, para que estes anuíssem o que 

lhes era imposto, enquanto o que era oficialmente reduzido a termo, apresentava condições bem 

diferentes das propostas iniciais. 

Esgotadas todas as possibilidades de acordo ou decisões judiciais favoráveis que 

garantissem a permanência no local, as últimas famílias que ainda resistiam e ocupavam o prédio 

abandonado na Avenida Venezuela, foram de lá retiradas em janeiro de 2011.  

Vencidos em seu objetivo principal de moradia na região portuária, foram removidos do 

imóvel ocupado e, como referido anteriormente, até hoje se arrasta no Judiciário uma série de 

recursos nos quais a Defensoria Pública da União ainda atua na defesa da Ocupação Zumbi dos 

Palmares.  
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O INSS busca ser indenizado, através do pagamento da taxa de ocupação do seu imóvel, 

com fundamento no art. 7º da Lei nº 9.702/1998 (que dispõe sobre critérios especiais para alienação 

de imóveis de propriedade do INSS e dá outras providências), enquanto a Ocupação apela pelo 

inconformismo do deferimento da reintegração de posse, mediante a qual pede a reconsideração da 

decisão, ainda que já tenha havido a perda do objeto da ação.  

Na data de 25/06/2018, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso 

Especial (JUSBRASIL, 2018), no qual o INSS figura como agravante 66, o que faz coisa julgada 

quanto à pretensão indenizatória da autarquia. Na prática, um golpe a menos na já desmantelada 

comunidade.  

3.2 Bairro de Cosmos: viajando 60 Km para chegar em casa. 

 Conforme divulgação da Prefeitura do Rio (MEDIUM, 2015c), as 52 famílias que 

permaneciam ocupando o prédio reintegrado foram reassentadas, algumas encaminhadas a 

moradias no Bairro Carioca, em Triagem, zona norte da cidade, considerado um modelo de 

programa habitacional no município (que só ficou pronto em julho de 2012), e a grande maioria 

encaminhada a um conjunto habitacional do PMCMV no bairro de Cosmos, zona oeste, mais de 

60 Km de distância da antiga moradia na região central da cidade. 

 Para essa pesquisa, contatei inicialmente uma família proveniente da Ocupação Zumbi dos 

Palmares, reassentada no Condomínio Varese, bairro de Cosmos. O contato foi facilitado por um 

dos entrevistados no trabalho de campo anterior, um ex-integrante da Ocupação Machado de Assis, 

em Senador Camará. 

 Meu interlocutor frequentou várias reuniões em comum com outras tantas pessoas “vítimas” 

da mesma situação de remoção e reassentamento, promovidas por movimentos sociais para 

articulação de pautas e reivindicações junto a “Prefeitura do Rio, ao Governo Federal e a uma 

‘curriola’ de políticos que prometiam fazer alguma coisa e, depois, não faziam nada”.  

 A Secretaria de Habitação do Município do Rio adotou a mesma estratégia de reassentamento 

dos moradores em condomínio de unidades habitacionais mistas, com apartamentos 

                                                             
66 STJ, processo nº 2018/0144720-3, publicado em 28/06/2018.  
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comercializados entre mutuários sorteados e para os reassentados. Todos os 234 imóveis no mesmo 

padrão, com sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço. E com o mesmo problema da 

inadequação do espaço para famílias numerosas. 

Figura 14 – Conjunto de apartamentos do Bairro Carioca 

 
Fonte: CAU/RJ, 2013. 

 
 

Figura 15 – Condomínio Varese. Conjunto de apartamentos do PMCMV em Cosmos. 

 
Fonte: GOOGLE MAPS STREET VIEW, 2016. 
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  O condomínio Varese, onde realizei a observação participante, faz parte de um complexo 

de outros dois condomínios na mesma rua, Livorno e Trento, que receberam moradores 

reassentados de áreas de risco. No total, somam 828 apartamentos (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE HABITAÇÃO, s.d.), e moradia para mais de quatro mil pessoas, considerando um cálculo de 

aproximadamente cinco pessoas por família, sem considerar que a grande maioria é constituída por 

mais integrantes, entre familiares e agregados que moram sob o mesmo teto. 

 A região em si é permeada por muitos outros condomínios, inclusive com muros e divisórias 

se comunicando uns com os outros. Resulta numa área densamente povoada e que recebeu 

populações de várias partes da cidade.  

 Os problemas ocasionados pelo acúmulo de pessoas em um local onde já existia uma 

infraestrutura precária e que passa a receber ainda mais quantidade massiva de habitantes, é de 

resultados negativos bem previsíveis. Os entraves se manifestam nos problemas de mobilidade 

urbana, saneamento, abastecimento de água, serviço de recolhimento de lixo, insuficiência de vagas 

em escolas, creches e principalmente nos hospitais. 

 Esse reassentamento ocorreu cronologicamente primeiro (2011) do que o reassentamento da 

Ocupação Machado de Assis (2012), e as obras para receber os desalojados se iniciaram ainda em 

2009, em uma zona oeste completamente despreparada em termos de infraestrutura e, por essa 

razão, com o metro quadrado mais barato do Rio de Janeiro, onde teve início o boom dos projetos 

de moradias populares, principalmente os subsidiados pela primeira fase do PMCMV.  

 Como o local ocupado pela Zumbi dos Palmares era uma área nobre e estratégica na parte 

central da cidade, que estava sendo intensamente modificada, era crucial para o governo municipal 

providenciar uma logística rápida para a retirada daquela ocupação. A solução menos dispendiosa 

era transferi-la para a região onde implicaria no menor custo possível.   

 O custo disso para os removidos foi um verdadeiro “presente de grego”, onde as famílias 

receberam imóveis mobiliados “de graça”, mas com um pacote de problemas desde a carência de 

serviços públicos disponibilizados até a qualidade do material empregado nas construções dos 

imóveis.  

 Como a Zumbi dos Palmares foi reassentada em construções executadas “a toque de caixa” 
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para resolver o problema de visibilidade da área portuária, observei que os problemas estruturais e 

os vícios redibitórios 67 experimentados pelos moradores ali, são piores do que os que ocorrem com 

os reassentados da Machado de Assis, na mesma zona oeste da cidade.  

 Todos os imóveis possuem extensas rachaduras e trincas nas partes externas dos blocos de 

apartamentos, e também no interior das unidades. Muitas infiltrações e vazamentos em todos os 

apartamentos que visitei, danificando os acabamentos em gesso e ocasionando até mesmo a 

impossibilidade eventual de uso, como pias de cozinha e banheiro, descargas sanitárias e ainda 

entupimento de sistemas de esgoto e de drenagem para água da chuva nas partes externas.   

 As denúncias que começaram a ser veiculadas na mídia, demonstrando as péssimas condições 

das construções dos empreendimentos do PMCMV em todo o país (O GLOBO, 2013; ÉPOCA, 

2013; R7 NOTÍCIAS, 2014; BRASIL 247, 2015), entre eles o condomínio que recebeu os 

moradores da Zumbi dos Palmares, colaborou para que os órgãos responsáveis pela política 

habitacional passassem a fiscalizar mais as construtoras envolvidas.  

 A CEF, por exemplo, implementou o programa De Olho na Qualidade (CAIXA, s.d.a), um 

serviço de ouvidoria para que os cidadãos possam efetuar reclamações sobre as condições físicas 

dos imóveis nos empreendimentos que estão sob sua responsabilidade, serviço que não existia nas 

primeiras fases do PMCMV. 

 Assim, os empreendimentos posteriores tiveram alguma melhora na sua execução, na 

tentativa de se evitarem os mesmos erros cometidos nos projetos e execuções anteriores 68, em 

muito graças ao resultado de várias demandas judicias que chegaram aos Tribunais de todo país, 

em busca de reparação indenizatória, por inúmeros prejuízos causados aos moradores dos imóveis 

populares.  

 O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Informativos nº 506, de 2012 e nº 615, de 

2017) é no sentido de responsabilização solidária da CEF, junto com a construtora, nos 

empreendimentos do PMCMV, quando a entidade atua como agente executora de políticas públicas 

                                                             
67 Consiste em uma espécie de defeito do negócio jurídico, com existência de defeitos ou vícios ocultos, no caso, nos 

imóveis, que já estavam presentes à época da construção, mas que só se tornam aparentes posteriormente, tornando 

esses imóveis impróprios ao uso ou lhes diminuindo o valor. No Código Civil/2002, corresponde ao artigo 441. 
68 As melhorias mais efetivas nos projetos só começaram a ocorrer mesmo a partir da segunda fase do PMCMV, em 

2011.  
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federais de promoção à moradia. Possuindo legitimidade para responder por vícios de construção 

nos casos em que promove o empreendimento, elabora o projeto com suas especificações, escolhe 

a construtora e/ou negocia os imóveis. Nesse caso, ambas são responsáveis pela solidez e segurança 

da obra, tendo em vista a atuação fiscalizadora da CEF sobre a aplicação dos recursos públicos 

destinados ao financiamento imobiliário (o que não ocorre quando a entidade atua na qualidade de 

agente financeiro em sentido estrito, sendo responsável apenas pela liberação de recursos 

financeiros para a aquisição de imóvel já edificado).  

 Apesar da proteção jurídica que é conferida ao beneficiário do imóvel, ainda permanecem 

ocorrendo muitos problemas que comprometem a qualidade dessas construções, que atualmente se 

encontra na terceira fase do programa.  

Figura 16 – Principais problemas apresentados nos empreendimentos do PMCMV no país segundo 
resultados de auditoria operacional do TCU (01/01/14). 

 

 
Fonte: SENADO NOTÍCIAS, 2018.  

 

 Em 2016 houve a divulgação de outro relatório de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas 
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da União 69, coordenada internacionalmente no âmbito da Organização Latino Americana e do 

Caribe das Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFs), que inclui a participação de nove 

países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Honduras, México, Paraguai e República 

Dominicana, que produzem uma matriz de planejamento em comum, que ensejará deliberação de 

procedimentos acordados em cada território em particular e, mais tarde, serão discutidos 

conjuntamente e consolidados em documento único (PORTAL TCU, 2016). 

 O referido documento também sinaliza vários problemas em imóveis do PMCMV, executado 

em vários estados da federação, bem como as devidas recomendações aos entes públicos - entre 

eles o Ministério das Cidades; a Casa Civil; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

CEF; Banco do Brasil - para a correção das falhas encontradas (PORTAL TCU, 2016).   

 Mudam os endereços dos condomínios, mas os problemas são os mesmos, em maior ou 

menor grau de afetação na rotina dos moradores. Em comum, em relação ao local da construção da 

moradia, as principais queixas são quanto à distância da área central da cidade e a falta de 

equipamentos públicos para atender às demandas da população.   

“Tiraram a gente de um ponto onde você chegava fácil a qualquer outro lugar, 

até a pé, pra colocar aqui, que eu nem sabia onde ficava. Só sabia que ficava pros 

lados de Santa Cruz e que era longe. Depois que fui ver como é longe e difícil 

chegar e sair daqui se quiser ir lá pra Central. Só fica perto mesmo se for de 

Santa Cruz. Mas eu tenho família é lá pros lados do Catumbi” (Rosário, 43 anos). 

“Penei muito tentando vaga em escola para os meus três filhos menores. Pedi 

muito a Jesus! Não conseguia as vagas na mesma escola e como eu ia fazer se só 
tinha eu pra levar e trazer? Isso aconteceu com muita gente aqui. A minha filha 

mais velha acabou ficando com a avó, lá em Caxias, porque foi mais fácil de 

arranjar vaga. Ai, não deu mais pra me ajudar com os irmãos. Teve um que ficou 

até o meio do ano sem estudar e que demorou a se enturmar, porque ele gostava 
da outra escola. (...) Só resolveu a falta de vaga porque a diretora de uma escola 

resolveu com a Secretaria” (Maria, 50 anos). 

“Eu vivia de vender revista, palavra-cruzada, tabuada, essas coisas, lá perto do 
Hospital dos Servidores e a minha mulher trabalhava fazendo faxina em 

escritório lá na zona sul. Mas quando a gente veio pra cá, ela não dava conta de 

chegar na hora no emprego porque muitas vezes nem conseguia entrar no trem, 
de tão cheio. Aí, tinha que ir pra estação de Santa Cruz, de onde sai o trem, 

porque de ônibus é muito mais demorado. Depois ela tinha que pegar outra 

condução pra chegar em Botafogo. Mandaram ela embora logo depois, até 

porque aumentou a despesa com o vale-transporte e começaram a reclamar. 

                                                             
69 ACÓRDÃO Nº 2456/2016 – TCU – Plenário. 
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[Indagado se ele ainda continuava com a mesma atividade]. Não tenho mais saúde 

pra carregar muito peso, mas ainda faço venda no trem. Agora estou vendendo 
caneta e porta-documentos”. [Indagado se a mulher tinha outro trabalho]. “Agora 

ela trabalha numa pastelaria em Campo Grande” (Jair, 63 anos). 

“Agora [2017] tem um monte de Clínica da Família, mas que não resolvem nada. 

Só preenchem papel e mandam a gente pro sistema [SISREG, Sistema Nacional 
de Regulação 70]. Antes, quando a gente chegou aqui, nem isso tinha. Se precisar 

de médico, só por milagre. Se a coisa for séria, tem que ir pro hospital em Santa 

Cruz ou Campo Grande, ou pro UPA em Paciência. Mas, se for muito grave, 
capaz de morrer, porque daqui que consiga condução pra chegar lá, já era. A 

gente aqui fica jogado e ninguém liga. Todo mundo reclama e ninguém faz nada. 

Não tem quem não tenha precisado aqui e não tenha mofado esperando 

atendimento ou ficou indo de um hospital pro outro pra ser atendido. A mãe da 
vizinha, ali, morreu semana passada, levou um tempão pra ser atendida” 

(Sebastião, 69 anos).   

 Exercer o direito à moradia na zona oeste da cidade tem um custo de vida bastante elevado, 

um paradoxo em comparação à desvalorização imobiliária daquela área em relação às áreas nobres 

da cidade.  

 Devido ao isolamento dos moradores das áreas mais desenvolvidas da cidade, que é onde se 

localizam mais opções de emprego, cultura, lazer, equipamentos e serviços públicos, os moradores 

se submetem a pagar mais por produtos ou serviços que são oferecidos por poucos, em relação ao 

que pagariam pelas mesmas coisas em outras áreas de maior oferta e concorrência, ou têm que 

enfrentar longos deslocamentos para chegarem a essas áreas de maior oferta. O que se torna 

dispendioso da mesma forma.  

 No roteiro de perguntas apresentado aos voluntários da pesquisa, duas delas tiveram oito 

respostas unânimes, numa amostra de oito voluntários: se as condições da nova moradia eram pelo 

menos iguais ou melhores do que a anterior; e se houve impacto no custo de vida dos moradores.  

 Todos os entrevistados concordaram que estão vivendo em imóveis melhores do que o que 

eles haviam improvisado na região portuária, mesmo algumas famílias mais numerosas, que “se 

apertam” nos pequenos apartamentos, já que “cada um tem o seu”, uma individualização que não 

era possível no prédio coletivo. 

                                                             
70 Sistema on-line, criado para o gerenciamento de todo complexo regulatório, indo da rede básica à internação 

hospitalar, visando a humanização dos serviços, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos 

(GOVERNO DO BRASIL, s.d.). 
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“O apartamento aqui é muito bom, não tem nem comparação com o quarto onde 

a gente vivia antes, com uma cortina dividindo o espaço. Algumas coisas 
estragaram rápido, deu muito mofo nas paredes, principalmente no banheiro, por 

causa de vazamento do outro apartamento. Mas no geral, o apartamento é bom, 

é um espaço só da minha família” (Liliana, 38 anos). 

“Os apartamentos podiam ser um pouco maiores, fica apertado pras famílias 
grandes. Os quartos são muito pequenos, fica complicado. Mas é melhor dormir 

no que é nosso do que dormir no que é de todo mundo. Depois que fecha a porta, 

a gente se ajeita” (Maria, 50 anos). 

“Depois de não ter nada, ter conseguido um canto só meu, sem precisar dividir 

com ninguém, foi uma bênção. Só tem o problema de ser longe, podia ter sido lá 

perto de onde eu já morava, já conhecia, onde eu estudava, onde tinha as minhas 

amizades” (Gustavo, 28 anos). 

 “Aqui o espaço é melhor, porque cada um tem o seu. A gente procura melhorar 

aos pouquinhos, colocar as coisas que a gente gosta dentro de casa. Pena que 

não dá pra ter muito bicho, que eu gosto, porque fica apertado e bicho gosta de 
espaço. Mas no coletivo era mais complicado, não tinha lugar pra todo mundo e 

nem sempre você se dá bem com todo mundo” (Jair, 63 anos). 

“Agora a gente tem uma casa com cara de casa, ou melhor, de apartamento. Não 
precisa ter vergonha quando vem alguém aqui. Não é invasão. Esquecendo que é 

longe, que o bairro está muito perigoso e que tem pouca área de lazer, dentro do 

apartamento ficou melhor de morar do que onde a gente vivia antes” (Rosário, 

43 anos). 

“Se olhar só aqui pra dentro de casa, eu fico sossegada. É a minha casa, e eu sei 

o que é não ter onde morar. Mas a gente não pode viver a vida toda trancada em 

casa, né? Quando bota a cara lá fora é que começa o problema. Se tivessem me 
dado esse apartamento lá onde eu morava, ou que fosse mais perto de lá, seria o 

paraíso, nem ligaria de ser pequeno, não. O espaço que eu ocupava lá na Zumbi 

era bom também, tinha um cômodo só da minha família, era tranquilo, 
respeitavam. Aqui é um apartamento completo, direitinho. Pôxa, não podiam ter 

feito isso lá?” (Rosângela, 58 anos). 

“Quando você vem de um lugar onde mais de 150 famílias, eu disse família e 

muitas eram bem grandes, todo mundo em busca de um teto pra morar, muita 
gente apinhada lutando pra sobreviver, não dá pra dizer que as condições aqui 

do apartamento ‘sejem’ ruins. Melhorou em vista do que era? Melhorou. Podia 

ter sido melhor ainda, se a Prefeitura tivesse feito o condomínio por lá, perto da 

Praça Mauá, que era onde a gente já vivia” (Sebastião, 69 anos). 

“Se o apartamento aqui é melhor do que o prédio onde a gente vivia? Aqui tá 

melhor, cada um com a sua morada, com as suas coisas. Se não tiraram a gente 

daqui até agora, acho que não tiram mais, não. É só não ‘pisar na bola’. Ainda 
falta um tempo até a gente receber o documento que comprova que isso aqui é 

nosso, garantindo a gente. Só depois de dez anos, pelo que disseram. Mas até lá, 

cada um no seu quadrado, sem se meter no espaço do outro. Nisso, tá melhor do 
que na ocupação, onde um queria um espaço melhor que o do outro. Aqui os 
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espaços são iguais” (Valmir, 52 anos).  

 Entretanto, todos também concordaram quanto a um impacto negativo no aumento do custo 

de vida com a nova moradia. A começar com aqueles que perderam alguma fonte de geração de 

renda, seja emprego formal ou meios de sobrevivência buscados na informalidade dos “bicos” 

cotidianos, como distribuição de panfletos de publicidade, vendedores ambulantes, faxinas, 

catadores de materiais recicláveis, flanelinhas.  

“Por aqui está todo mundo na mesma dificuldade, procurando onde ganhar pra 

sobreviver. Se ninguém tem dinheiro, vai vender pra quem? Só o que se gasta de 
passagem pra cá, não tem nem comparação com onde a gente morava, que dava 

pra fazer tudo a pé!” (Liliana, 38 anos).  

“Eu guardava carro lá na cidade. Sempre dava pra tirar um dinheirinho bom, 

com almoço garantido. Aqui, ninguém tem nem carro! Tem que ir lá pros lados 
do comércio de Santa Cruz ou Campo Grande. E, quando chega lá, já tá todo 

mundo na mesma disputa” (Valmir, 52 anos).  

“Pobre não tem como pagar faxineira, então, não tem esse tipo de trabalho aqui. 
Onde tem mais é lá pra baixo, na zona sul. Mas daqui é muito longe, muita 

despesa de passagem, as patroas não querem. Só quando dá a sorte de dormir no 

emprego, mas é difícil, porque aí é de carteira assinada, né?” (Rosário, 43 anos). 

  

 De modo que é oferecido aos moradores daquela região uma habitação, mas deixando a 

desejar nas condições de habitabilidade, forçando os moradores a viverem em longos e frequentes 

deslocamentos em busca de verdadeira urbanidade, de integração com as novidades e o pulsar da 

cidade.   

 Os discursos políticos que prometiam uma infraestrutura mais completa para a zona oeste, 

desde as primeiras construções populares por ali, vieram revelando, na prática, serviços públicos 

sociais cada vez mais deficitários. E, com a crise econômica que assolou o país, os programas de 

governo que dariam o suporte necessário àquela população estão mais precários do que nunca, ou 

mesmo inexistentes.  

 Faltam escolas, creches, hospitais, as Clínicas da Família que deveriam fornecer o 

atendimento primário e diminuir a demanda dos hospitais são um manancial de reclamações pela 

ineficiência. O estado, deplorável em sua maioria, dos (poucos) ônibus e trens que circulam por 

aquela parte da zona oeste ignora de forma sistemática e acintosa a obrigação da prestação do 
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serviço público adequado, imposto pela lei 71 aos concessionários.  

 As queixas dos moradores acerca de problemas no interior do Condomínio Varese apontam, 

em primeiro lugar, para os alagamentos por ocasião de chuvas. Os locais escolhidos para a 

construção dos imóveis do PMCMV na zona oeste, em sua maioria, estão em áreas de 

terraplanagem, ou seja, de aterro. A situação ainda piora com o transbordamento do sistema de 

esgoto, o que dificulta ainda mais a vida dos moradores das unidades construídas no térreo dos 

blocos de apartamentos, geralmente destinadas a famílias que possuem algum membro portador de 

necessidades especiais e que demandam maior acessibilidade.  

 A má qualidade construtiva dos imóveis se revela nas rachaduras e trincas espalhadas por 

todo o condomínio. Infiltrações em praticamente todos os apartamentos, inclusive nos andares 

superiores, que não suportam a utilização de água na lavagem de cozinhas e banheiros, por 

exemplo, devido ao revestimento em gesso utilizado em grande quantidade na maioria dos 

cômodos. 

 Muitos relatos informam que os banheiros no interior dos apartamentos têm infiltrações 

provenientes do apartamento situado logo acima, ao ponto de quando alguém se utiliza do chuveiro, 

ocorre um vazamento de água que alaga o banheiro do apartamento do andar de baixo. E que isso 

ocorre desde logo após a inauguração do condomínio, o que pode ser corroborado com um trecho 

de uma narrativa do síndico àquela época (ALERJ, 2013): 

“Em dois meses, começou a cair tudo. Rachadura, infiltração, telhado vazando, 

a estação de tratamento de esgoto explodiu e todos os moradores começaram a 

dizer: “Minha Casa, Minha Merda”. Foi merda pra tudo que é lado, desculpe-

me a expressão. A última chuva que teve aqui tá o relato aqui, gravado, vídeo 
aqui, que encheu todo o condomínio aqui. Água pra tudo que é lado do 

condomínio. É novo o condomínio. Dentro do condomínio aqui, é novo. 

Peço a empresa Emccamp pra saber o que acontece e ela falou que não pode dar 
solução, tem que ver com a Rio Água, tem que ver o que está acontecendo. 

Quando você começa a ligar pra Emccamp, ela começa a zombar de você. Zomba 

de você, não vem, não atende, desliga o rádio e não atende a gente. Nós viemos 
morar ali, naquele condomínio bonito. A princípio é lindo, bonito. Mas se você 

não pode pregar nada, cai tudo, entendeu? Se você for tomar banho no banheiro, 

se o banheiro lá de cima vazar, você for para o vaso, você toma banho. Está 

sentado tomando banho. Então, está um caos muito grande naquele condomínio 

                                                             
71 Cf. Lei nº 8.987/95, art. 6º, caput e parágrafos.  
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geral ali. 

Você vê que nós estamos tomando conta daquele condomínio há dois anos e seis 
meses sem infraestrutura da Caixa. A Caixa Econômica nunca deu suporte à 

gente. Nunca houve uma fiscalização. Quando não estava abandonado lá, 

entendeu? Eu vim da Mangueira. Tinha tudo perto do Maracanã. Saiu o Minha 

Casa, Minha Vida, fui lá para a zona oeste. Quando chegou lá para remover 6h 
da manhã, a prefeitura bateu: “Oh, vamos embora. Acorda. Vocês têm sete dias 

para sair para zona oeste.” Removeu a gente sem dar nenhuma explicação. Obra 

da Copa. Mas, não houve uma estrutura, não houve planejamento. Famílias 
jogadas lá, não tem médico, não tem hospital. Superlotado, zona oeste, que é Dom 

Pedro II e o Rocha Faria. Teve já morador que morreu lá, que eu tive entrar 

brigando lá para ser atendido. Com uma semana lá morreu porque médico 

nenhum atendeu. UPA não atende. Então, nós estamos vivendo o caos lá. A escola 
não tem professor. Foi construída a escola, tem menos de um ano de construção, 

o Paulo Renato, que está faltando professor. As mães dentro de Casa não leva a 

criança. Ônibus, você tem ônibus para Campo Grande, mas pro centro da cidade 
não tem. E quando tem ônibus pro centro da cidade custa oito reais. Oito reais! 

E o morador, o trabalhador, vai ganhar o quê? Um salário mínimo de 650, gastar 

8 reais todo dia ida e volta, e como vai ser no final do mês o seu orçamento? 

Então, nós vivemos isso aqui, precário. 

É uma situação difícil, que eu morava na comunidade aqui na Mangueira. Ali 

Metrô Mangueira. A minha casa, eu não sou engenheiro, eu não fiz faculdade, 

mas eu fiz a minha obra. A minha obra que eu fiz é melhor que esse apartamento. 
Você prega lá e não cai nada. Agora, uma casa bonita, bonita, você pode ver, é 

tudo lindo. Mas se você for a realidade, é totalmente diferente. É fácil quando a 

pessoa vive do lado, olhando ao lado, o dia a dia, escrevendo, mas quando vai 
ver a pele, ninguém vive a pele. Ninguém vive o que nós passamos. E foi através 

dessa unidade. Procurei tudo, subprefeitura, todo mundo para pedir ajuda, a 

prefeitura para pedir ajuda para socorrer aqueles moradores lá. Quando eu 
procurei e cheguei totalmente nervoso, pedi ajuda à deputada Lucinha: “Me 

socorre”. Foi a única esperança. Quando eu pedi, abraçou e ajudou. E luta o dia 

a dia essa causa. O bate o dia a dia: “Olha, isso, tá errado aquilo ali.” Então, eu 

peço encarecidamente a todos: olhem para os reassentados com carinho. Olhe 
com amor, porque nós estamos vivendo um dia a dia, uma luta difícil ali naquele 

condomínio geral” (Sandro Alves, na 2ª Audiência Pública da Comissão de 

Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, realizada na ALERJ, em 

09/05/2013). 

 Uma pesquisa do Observatório das Metrópoles, que avaliou os impactos urbanos e sociais do 

PMCMV na região metropolitana do RJ, aponta que entre os principais fatores que contribuem 

para a má qualidade construtiva nesses empreendimentos, destinados à população de baixa renda, 

está a inexistência de uma estrutura clara na fiscalização dos empreendimentos, quando a CEF, que 

é a financiadora do PMCMV, se dedica mais em acompanhar os cronogramas físico-financeiros 

dos imóveis, enquanto as prefeituras, por sua vez, apenas verificam a conformidade da construção 

com o projeto inicial, não fazendo o controle de qualidade, que, ao final, fica a cargo das próprias 
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construtoras (OBSERVATÓRIO..., 2015b, p. 83).  

 Anota-se que o TCU vem realizando há bastante tempo muitas auditorias que incorporam as 

críticas e questionamentos acerca dos critérios adotados para a execução das obras do PMCMV, 

que resultam em recomendações e diretrizes aos órgãos envolvidos, inclusive os que têm 

atribuições de controle, o que vem contribuindo para o aprimoramento do programa.  

 Como dito anteriormente, no caso do reassentamento dos moradores da Ocupação Zumbi dos 

Palmares, este ocorreu em um dos empreendimentos populares que tiveram sua construção 

concluída na fase dos primeiros projetos do programa, em imóveis apresentando muitos defeitos 

de projeto e execução.  

 Uma pesquisa de 2015, apresentada no Brazil Institute do King’s College de Londres, pela 

socióloga Melissa Fernández Arrigoitia, do departamento de Geografia da London School of 

Economics, concluiu que, no Brasil, “o modo como as políticas de habitação são elaboradas e 

implementadas, consciente ou inconscientemente, reproduz exclusão social” (BBC NEWS 

BRASIL, 2015).  

 Para a pesquisa, foram entrevistados moradores de cinco comunidades do Rio de Janeiro, 

entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014, todas na mira de remoções ou já reassentadas em 

condomínios do PMCMV, inclusive na zona oeste. Concluindo que essas novas moradias 

impactam os meios de subsistência dos beneficiários, e que nem sempre o programa é sinônimo de 

progresso e estabilidade econômica, contrariando o discurso oficial (BBC NEWS Brasil, 2015). 

Segundo a pesquisa, o PMCMV pode acabar perpetuando um estado de marginalização dos 

beneficiários. Para Arrigoitia (2015), 

Algo veio dos moradores, excluídos por muito tempo da cidade, estigmatizados e 

marginalizados como cidadãos, e que sentiam que essa mudança não estava 

alterando esse estigma, simplesmente mudava a linguagem, como na mudança do 
termo ‘favela’ para ‘comunidade’. Por outro lado, há nossa interpretação sobre o 

que vemos. E vimos espaços fisicamente delimitados por muros e cercas, ou 

geograficamente muito afastados, em espaços desconectados de qualquer coisa 

parecida com uma cidade. 

A pesquisadora diz ter ouvido moradores com sintomas de depressão e que associavam 

sentimentos de isolamento às mudanças. E afirma que o programa precisa considerar o impacto 
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emocional e de saúde mental dessas remoções.  

Esse tipo de relato questiona a narrativa oficial desses projetos, como provedor de 

algo melhor em termos de desenvolvimento humano. Não estou negando que 

oferecem algo melhor em termos da casa, e muitas pessoas confirmaram isso. O 
objetivo da pesquisa é ampliar esse debate, mostrar que é mais complexo do que 

essa história de que é uma coisa boa e ponto (Id., Ibid., 2015). 

Para a socióloga, no caso específico da cidade do Rio, desapropriações e remoções 

relacionadas com as obras dos Jogos Olímpicos de 2016 acabam por repetir os mesmos problemas 

habitacionais observados em políticas habitacionais do passado no Brasil.  

Ouvi técnicos e colegas envolvidos nesses programas sobre como aquilo foi feito, 
também com expropriações violentas, violações de direitos humanos. É incrível 

como isso está se repetindo. Os próprios moradores não estão sendo consultados 

da maneira correta, não recebem um leque de opções para escolher, não são 
compensados devidamente por terras que irão gerar muito dinheiro. Muitas 

questões são similares às dos anos 1960 e 1970 (Id., Ibid., 2015). 

 A crítica não é ao programa em si, mas ao modo como vem sendo implementado, ressalvando 

a pesquisadora que a dimensão do programa é digna de elogios, através do qual o governo tem 

conseguido prover habitação numa escala sem precedentes no mundo, enquanto a Inglaterra 

encontra dificuldades para construir novas casas populares (BBC NEWS Brasil, 2015).  

3.3 Violência e tensão social: lugar-comum na vida dos removidos. 

 Para a pesquisa, estive no Condomínio Varese, no bairro de Cosmos, para a realização de 

entrevistas semiestruturadas com moradores reassentados, aplicando o mesmo modelo de 

questionário já apresentado no capítulo anterior (pág. 73), utilizando a mesma metodologia.  

 Meu contato com os reassentados no local foi facilitado por um interlocutor que promoveu 

nosso encontro, em meados do ano de 2017, reunindo ao todo, para a entrevista, um total de oito 

pessoas, representantes de seis famílias. E a facilidade terminou por aí.  

  O então síndico do Condomínio Varese aceitou falar comigo, confirmando a permanência 

dos problemas relatados no item anterior e que existe “um jogo de empurra” entre a “Prefeitura, a 

CEF e a construtora” (Emccamp), mas não autorizou a divulgação de sua fala. Tampouco obtive 

autorização para tirar fotografias do local. E o motivo apontado foi o mesmo do trabalho de campo 

no conjunto habitacional em Senador Camará: não arranjar nenhum problema com os grupos 
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armados do local.  

 É preciso esclarecer que das 52 famílias da Zumbi dos Palmares que optaram pela 

transferência para imóveis do PMCMV, e que foram reassentadas naquele condomínio no ano de 

2011, muitas já não residiam lá. Com a dificuldade da distância da zona portuária, de onde foram 

removidos, muitos que tinham trabalho ou fonte de renda próximo a antiga moradia, ou ainda 

parentes que pudessem oferecer abrigo, encontraram uma maneira de retornar.  

 Há relatos de familiares que retornaram ao centro da cidade e passaram a dormir na rua ou 

no local de trabalho, porque não tinham como arcar com os custos do deslocamento. Houve quem 

tentasse repassar o imóvel, realizando “contrato de gaveta” com terceiros, ou tentando alugar o 

imóvel, práticas que, quando descobertas, acabavam por gerar problemas com a CEF e/ou com a 

SMH. Houve até quem terminou por perder o imóvel.  

 Da mesma forma como também ocorreu com a comunidade Machado de Assis, muitas 

famílias se desintegraram, com a separação de seus membros, em função da necessidade de 

trabalho e até de pessoas portadoras de necessidades especiais, cuja vida ficou mais difícil em um 

local que oferece poucas condições de acessibilidade fora do condomínio.   

 Se eu havia estranhado o ambiente de opressão na comunidade anterior, o ambiente por ali 

se mostrava bem mais tenso e foi mais difícil conseguir adesão de participantes para a entrevista. 

Só consegui ir ao local uma única vez. Com o passar do tempo, com a situação caótica de violência 

que se instalou no estado do Rio de Janeiro como um todo, em decorrência da crise financeira que 

resultou em contenção de despesas e cortes expressivos no orçamento destinado à segurança 

pública, não é segredo para ninguém que a criminalidade ganhou mais força e passou a se projetar 

sem cerimônias. 

 As pessoas demostravam muito mais receio de falar qualquer coisa sobre como era o 

cotidiano no local. Eu mesma presenciei homens e adolescentes portanto armas nos arredores dos 

condomínios. 

 Nas entrevistas, os moradores ficaram mais à vontade para expor os problemas estruturais do 

condomínio, defeitos na sua construção e manutenção, queixas em relação ao abandono e poucos 

investimentos do poder público naquela parte da zona oeste como um todo. Mas evitavam falar 
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diretamente sobre a convivência com a vigilância da criminalidade por lá.  

 Adotei o mesmo procedimento de entrevista semiestruturada, seguindo o mesmo protocolo e 

roteiro de perguntas utilizado com os reassentados provenientes da comunidade Machado de 

Assis72. 

 Dos oito entrevistados, nenhum deles quis preencher o questionário por escrito, apenas 

aceitaram que eu fizesse a gravação das entrevistas (para o que me utilizei de um aparelho celular).  

 Conforme o roteiro de perguntas, quando perguntados se eles se consideravam mais ou 

menos seguros no novo local de moradia, seis responderam que ali a insegurança era maior, ao que 

atribuíam às seguintes razões: 

“Cosmos é longe de tudo, quase não temos opção de lazer, depender de condução 

pro Centro é um sacrifício. Se tiver que voltar tarde da noite, melhor ficar onde 

está porque à noite é tudo mais deserto e perigoso. Não se pode contar com 
condução pra voltar pra casa. Só o trem, mas a gente tá cansado de saber de 

história de ‘arrastão’ porque fica mais vazio e não tem fiscalização” (Rosângela, 

58 anos). 

“Aqui a gente é ‘filmado’ vinte e quatro horas, todo mundo sabe tudo da nossa 

vida, tomam conta de tudo. Eu vendo salgado no (hospital) Rocha Faria e no 

Carlos Chagas, dia desses precisei ir e voltar várias vezes da rua atrás de 

comprar material mais em conta. Lá na rua vieram me perguntar o motivo de 
tanto entra-e-sai. Um garoto ainda disse que era melhor eu sossegar o ‘facho’. 

Isso nunca aconteceu onde eu morava antes” (Rosário, 43 anos). 

“Aqui a lei é outra, todo mundo já presenciou violência por aqui. Às vezes fica 
difícil conviver com gente mal-educada, que acha que pode sair fazendo o que 

quiser no condomínio. Às vezes, a gente acaba mal interpretada e arruma 

confusão ‘de graça’. Pra evitar, melhor deixar pra lá. Mas é ‘pisar em ovos’. Se 

tiver confusão, vai chamar quem?” (Liliana, 38 anos). 

“A gente fica muito reprimido nesses lados, cada hora tem um ‘mando’ por aqui. 

Não dá pra circular despreocupado. Eu nunca via isso lá na zona sul ou no centro 

da cidade. Tem problema em qualquer lugar, mas aqui é muito. Ou você se 
enterra aqui dentro ou mete a coragem e vai, mas já fica preparado porque uma 

hora vão chegar em você, e nem sempre tem explicação ‘de boa’” (Gustavo, 28 

anos).  

“Pra quem tem filho é bem mais difícil, a gente fica com medo de tudo. A gente 

tenta evitar o pior, fica preocupado até que eles fiquem andando pelos prédios, 

com medo de se misturarem em má companhia. Sempre levei pra igreja, pra 

escutar bastante a palavra de Deus e andar em bom caminho. Mas não dá pra 

                                                             
72 Disponível na página 73. 
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fazer de conta o tempo todo que ninguém tá vendo que tem cara armado, com 

droga, com rádio, que não é coisa boa. E não dá pra trancar os filhos em casa. A 

gente fica num beco sem saída, é muita preocupação” (Maria, 50 anos). 

“Não tem como sentir segurança aqui! Desde o início, sempre ficou muito “reto” 

que estão tomando conta em tudo quanto é lugar. Não pode ir contra o que fica 

determinado. No início era mais tranquilo porque cada um sabia onde era a área 
de cada um, era mais fácil conviver. Só não ir contra. Mas, de uns tempos pra cá, 

as coisas ficaram meio que todo mundo querendo disputar com todo mundo’ e aí 

ninguém fica a salvo, não” (Valmir, 52 anos).  

 Quando instados a explicarem mais sobre as afirmações que faziam, sempre desconversavam 

e invariavelmente se utilizavam de uma expressão facial que parecia dizer “você sabe do que eu 

estou falando”.  

 Para os outros dois moradores entrevistados, a violência ou insegurança pareceu não ter 

trazido algum componente muito diferente de suas realidades anteriores à nova moradia, quando 

relataram já estarem “acostumados” a conviver com “clima de violência”. Os dois relatos 

mencionaram um passado difícil em comunidades precárias, um deles migrante do estado do Ceará, 

que teve o pai assassinado no Rio de Janeiro quando pequeno e que chegou a morar no Morro da 

Providência e se acostumou a morar em vários locais invadidos na cidade por população sem-teto, 

junto à mãe e irmãos. O último local foi o prédio da Avenida Venezuela, quando foi feito o 

cadastramento dos moradores.  

“Pra mim é tudo a mesma coisa, tem sempre alguém querendo colocar a rédea 

curta. Mas melhorou porque eu não preciso invadir mais prédio do governo, nem 
nada de ninguém. Só o lugar que não precisava ser tão longe. Fica difícil pra 

arranjar trabalho e parece que tudo foi mal feito pra esses lados. Sou pedreiro e 

vejo um monte de serviço feito de qualquer jeito, não fiscalizam nada e depois 

tudo estraga e a gente fica sem o serviço. Não dá pra contar com necessidade de 
doença que o hospital não dá conta, ônibus não existe e o que tem é muito ruim. 

Se não fosse isso, dava pra levar” (Sebastião, 69 anos). 

 O outro morador, embora tivesse se expressado no sentido de não ver muita diferença quanto 

a se sentir mais ou menos seguro no local onde se deu o reassentamento, não quis informar qualquer 

local de procedência, além de ser natural do Rio e de ter vindo “na mesma leva” dos outros 

desalojados da região portuária. Quando questionado, desconversou e usou da referida expressão 

“você sabe do que eu estou falando”.  

“Se você não se preocupar com a vida dos outros, não vai arrumar problema pra 

você. Dá no mesmo se tá morando em Cosmos ou em qualquer outro lugar. Gosto 
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da minha casa aqui porque o governo deu e deixou a gente em paz. Até sinto falta 

de ser mais fácil circular lá pra baixo, mas estou bem aqui, a gente vai se 

virando” (Jair, 63 anos).  

 Quando realizei as entrevistas naquela data, eu pretendia retornar novamente ao condomínio 

para ouvir outras pessoas, o que não foi possível. Algum tempo depois, meu interlocutor, que 

agendou o encontro com os moradores, informou que devido a conflitos de disputa de poder entre 

narcotraficantes e milicianos da área, bem como as operações policiais para repressão a esses 

conflitos, que se tornaram muito frequentes, acabava por deixar aquela população ainda mais 

vulnerável a situações cotidianas de enfrentamento de riscos e situações de violência.  

 Se já era bastante desconfortável para eles relatarem sua exposição a esses riscos em situação 

mais amena, que dirá sob aquelas condições. Muito compreensível o temor que se instala quanto à 

ocorrência de represálias. Nem mesmo eu me sentiria mais em segurança para o trabalho em campo.  

 O problema da exposição dos moradores a situações de violência na região onde está situado 

o Condomínio Varese, onde ocorreu o reassentamento das famílias transferidas da Avenida 

Venezuela, não difere do que também ocorre onde foram reassentadas as famílias da ocupação 

Machado de Assis. 

 Entretanto, ali no bairro de Cosmos, pode-se apontar um elemento diferencial, e de aspecto 

mais negativo, o fato de a milícia parecer pretender atuar com mais visibilidade, empregando meios 

ostensivos de se fazer anunciar e coagir nas áreas onde exerce seus domínios. Isso resulta no 

emprego de estratégias para que não passem despercebidos, ao contrário, buscam marcar sua 

atuação reforçando o uso de ações violentas e a propagação do pânico entre a população. 

 Foi no bairro de Cosmos que surgiu a “Liga da Justiça”, facção mais conhecida da milícia do 

Rio de Janeiro e que atua em diversos bairros da zona oeste. No ano de 2009 ocorreu a prisão do 

ex-deputado estadual Natalino Guimarães e de seu irmão, o ex-vereador Jerônimo Guimarães 

Filho, considerados chefes da milícia, além de muitos outros integrantes (JUSBRASIL, 2009a).  

 Outro membro dessa facção, conhecido como “Batman”, um ex-policial militar que 

atualmente cumpre pena na Penitenciária Federal de Mossoró, em Rio Grande do Norte, ainda tem 

bastante influência no bairro de Cosmos e por toda zona oeste (JUSBRASIL, 2009b; O GLOBO, 

2011). Em vários locais pelo bairro se encontram pichações de um morcego que fazem alusão ao 
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miliciano. 

 Em outros condomínios do PMCMV na zona oeste da cidade, as famílias reassentadas foram 

recepcionadas com as mesmas pichações, acompanhadas de mensagens de “sejam bem-vindos”. 

Há relatos de episódios de violência e expulsões de famílias, que eram vistas como pertencentes a 

facções rivais, conforme a sua área de procedência (EXTRA ONLINE, 2015b).  

 Após a repercussão pela mídia de uma série de reportagens denunciando essas ocorrências 

nos conjuntos habitacionais do PMCMV, o governo federal editou a Medida Provisória nº 

759/2016, mais tarde convertida na Lei nº 13.465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária 

rural e urbana, abrangendo medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à 

incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 

ocupantes.  

 Na prática, a lei confere segurança jurídica para as famílias contempladas com os imóveis do 

PMCMV e que foram vítimas de fraudes ou irregularidades, como nas situações de expulsões de 

moradores dos imóveis por ordem de narcotraficantes ou milicianos, facilitando a reintegração de 

posse 73. 

  Observando os discursos dos entrevistados, uma questão que me chamou a atenção foi a 

pouca, ou quase nenhuma, colocação nessas falas, que se refira a uma conscientização de que essas 

pessoas foram vítimas de uma desconstrução de sua cidadania pelo próprio Estado. Um desmonte 

da sua própria dignidade humana, sob o argumento de oferecimento de melhores condições de 

moradia em nome dessa mesma dignidade.  

 Parece ter havido o mesmo efeito refratário naquela comunidade, em que a preocupação com 

os percalços do dia a dia acaba por desviar o olhar das pessoas para o enfrentamento de problemas 

que afligem a todos. Muitas vezes, o foco crítico passa a ser direcionado àqueles que não se 

“enquadram direito” na ordem de segurança local, que passa a ser aceita como um mal que eles 

têm que conviver, ou o que é ainda pior, encarada como normalidade na periferia pobre da zona 

oeste.  

                                                             
73 A Lei nº 13.465/2017 também facilita a retomada dos imóveis no caso de inadimplência dos mutuários.  
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 Não há movimentos nos bairros que promovam a participação política da comunidade. 

Apenas alguns poucos projetos sociais, em áreas de prestação de serviços de saúde e educação, que 

são desenvolvidos por algumas associações ou organizações não governamentais, que, assim como 

os órgãos oficiais atuantes nessas áreas, mal dão conta de atender a enorme demanda de pessoas 

que diariamente buscam atendimento.  

 O exercício de cidadania por ali parece não existir fora do período eleitoral. E, com os 

moradores sujeitos a um tratamento repressivo e de controle, seja por parte da influência do tráfico 

de drogas, da milícia e do próprio poder público, através da polícia, torna mais propício a que não 

haja qualquer articulação das pessoas em busca de seus direitos inerentes à cidadania. 

 Há um Projeto Lona Cultural no bairro de Campo Grande, que costuma oferecer uma 

programação cultural com teatro, shows musicais e oficinas de artes plásticas. Para quem pode 

pagar, é uma boa opção de lazer na zona oeste. Mas essa não é a realidade dos reassentados. 

 Quando pensam enquanto grupo, o fazem de forma a naturalizar a própria condição de 

estarem “todos no mesmo barco”, sujeitos às mesmas imposições e violações de direitos, não 

havendo muito o que fazer contra isso. Não se busca mais qualquer representação junto às 

autoridades públicas, que são as que gozam de maior descrédito, já que atuam como legitimadoras 

da violência por lá.  

 Esse quadro de apatia reforça um ciclo vicioso que ao final impede uma resposta local em 

busca de solução para os descontentamentos. E o preocupante é exatamente a falta de mobilização 

local, das relações de bairro, onde a ação política se inicia. E já conquistamos um Estado 

oficialmente democrático, onde agora a luta tem sido no campo de sua efetividade.   

 Como muito bem colocado por Amartya Sen (2010), 

 os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da liberdade seja 

colocada no centro do palco. Nessa perspectiva, as pessoas têm de ser vistas como 

ativamente envolvidas – dada a oportunidade – na conformação de seu próprio 

destino, e não apenas como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos 
programas de desenvolvimento. São papéis de sustentação, e não de entrega sob 

encomenda. A perspectiva de que a liberdade é central em relação aos fins e aos 

meios do desenvolvimento merece toda a nossa atenção (p. 77). 

(...)  
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Entretanto, embora devamos reconhecer a importância das instituições 

democráticas, elas não podem ser vistas como dispositivos mecânicos para o 
desenvolvimento. Seu uso é condicionado por nossos valores e prioridade e pelo 

uso que fazemos das oportunidades de articulação e participação disponíveis. O 

papel dos grupos oposicionistas organizados é particularmente importante nesse 

contexto. (...) Não só a força da discussão pública é um dos correlatos da 
democracia, com um grande alcance, como também seu cultivo pode fazer com 

que a própria democracia funcione melhor. (...) A realização da justiça social 

depende não só de formas institucionais (incluindo regras e regulamentações 

democráticas), mas também da prática efetiva (p. 208-209).  

 Essa prática efetiva de exercício de cidadania é tudo o que não se oportuniza para aquelas 

pessoas, marginalizadas e obrigadas a uma convivência forçada entre “marginais” e foras da lei 

que impõem suas próprias regras com a conivência das autoridades públicas, que projetam suas 

políticas de forma a cumprirem metas imediatistas, paliativas, sem o compromisso do olhar e da 

solução a longo prazo. E, sem sequer terem como argumento defensável a justificativa do fator de 

desconhecimento de que esse tipo de situação ocorra em comunidades como onde foram instalados 

os moradores desalojados da região portuária. 

 A manutenção dessa “esquizofrenia do espaço” (SANTOS, 2017, p. 112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

só contribui para o fortalecimento dos jogos de poder local e representam uma moeda forte para 

quem vive de auferir lucros da extorsão e da ilegalidade.  

 Conforme Milton Santos (2017, p. 114), 

o território tanto quanto o lugar são esquizofrênicos, porque de um lado acolhem 

os vetores da globalização, que neles se instalam para impor sua nova ordem, e, 
de outro lado, neles se produz uma contraordem, porque há uma produção 

acelerada de pobres, excluídos, marginalizados. (...) Assim, junto à busca da 

sobrevivência, vemos produzir-se, na base da sociedade, um pragmatismo 

mesclado com a emoção, a partir dos lugares e das pessoas juntos. Esse é, também, 
um modo de insurreição em relação à globalização, com a descoberta de que, a 

despeito de sermos o que somos, podemos também desejar ser outra coisa.  

 Os moradores das duas comunidades entrevistadas, provenientes das ocupações Machado de 

Assis e Zumbi dos Palmares, têm consciência da situação de violência a que estão expostos, o que 

em sua maioria atribuem à mudança forçada para os novos locais onde foram reassentados. Antes, 

na moradia anterior, o enfrentamento de situações de risco ou violência eram relacionadas ao receio 

de expulsão dos imóveis ocupados. Não era um cotidiano, como nos locais de reassentamento. 

“E a gente se organizava se tinha algum conflito. Tinha vigilância, tinha reunião. 

E, se precisasse, a liderança pedia ajuda pra alguns políticos que apoiavam o 
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movimento. Tinha ainda a ajuda da Defensoria Pública, que sempre dava um jeito 

de ‘entrar’ com algum recurso que impedia que tirassem a gente de lá. Chamava 
também a imprensa, organizava barulho e isso sempre ajudava. Até que não deu 

mais. Mas é muito diferente daqui que não tem quem chamar, com violência 

‘pipocando’ em tudo que é lado. E todo mundo sabe e ninguém faz nada” 

(Rosário, 43 anos, da Zumbi dos Palmares). 

“Quando acontecia de alguém não respeitar o espaço do outro lá na ocupação, 

todo mundo se reunia e decidia. Às vezes tinha que colocar pra fora. Depois tudo 

ficava em paz. E não tinha tensão do lado de fora, na rua. A gente saía pra 
trabalho e fazer o que precisasse no Centro e ninguém ficava preocupado com 

tiroteio, em dizer onde vai. Tinha preocupação de pobre, de sobreviver. Agora, 

além disso, tem a falta de paz todos os ‘dia’” (Vera, 49 anos, da Machado de 

Assis). 

 Ter colocado essas pessoas na condição de reféns dentro de territórios controlados por uma 

violência complexa e desenfreada só contribui para aumentar sua vulnerabilidade e sufocar suas 

formas de resistência. Esse panóptico urbano cria um efeito semelhante a mantê-las em campos de 

concentração. É usar de violência contra o mais fraco.  

Figura 17 – Situação dos condomínios do PMCMV na cidade do Rio conforme dados de 2015. 

 

 
Fonte: ISTO É, 2015. 
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 Conforme Zibechi (2015, p. 101), partindo de uma “nova onda neoliberal”, “três atores 

principais intervêm nas profundas recomposições territoriais em curso”: “Estados e instituições, 

empresas multinacionais e setores dos nossos povos organizados em movimentos”.  

No fundo, trata-se de uma completa reconfiguração das formas de dominação, 

estabelecendo um novo panóptico rural e urbano. No campo, gigantescas áreas 
homogeneizadas são vigiadas por guardas empresariais. Nas cidades, cujas 

periferias concentram a população deslocada desta guerra por território, o Estado 

atende aos novos pobres – sem terra, sem teto e sem direito – mediante programas 
sociais focalizados, desenhados pelo Banco mundial. Frequentemente, como 

acontece no Cone Sul, estas medidas são implementadas por governos que se 

dizem progressistas e de esquerda (Id., Ibid., p. 104-105).  

 Dentre os movimentos que se configuram nesse tipo de situação, os moradores reassentados 

ficam perdidos e desorganizados em meio a uma disputa territorial travada entre Estado e 

movimentos que tentam impor novas formas de dominação numa permanente e perigosa disputa 

de poder. Até agora os efeitos colaterais mais deletérios têm recaído sobre os mais vulneráveis. E 

isso seria previsível em qualquer estudo de impacto sobre segurança pública.  

 As políticas públicas que planejaram a solução de moradia para a classe pobre com a ideia 

do PMCMV, com a expressiva maioria de suas unidades disponibilizadas em áreas periféricas da 

cidade, com tradição em acúmulos de problemas por falta de infraestrutura e atenção 

governamental, foram como gasolina na fogueira, alimentando o descontrole na questão social da 

criminalidade e violência na cidade, em áreas onde o Estado desde há muito tempo enfrenta 

dificuldades para entrar. Veio reforçar sua entrada nessas áreas sob o aparato repressivo. 

 Para a autoafirmação da milícia, quanto mais moradores nos “conjuntões” da zona oeste, 

melhor. A transferência da população removida para aquela região contribuiu para aumentar ainda 

mais os lucros ilegais da milícia, através do incremento da receita obtida com maior número de 

pagantes de “taxas” pelos serviços compulsórios oferecidos aos moradores. Em entrevista coletiva, 

ocorrida em abril de 2018, o Chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, declarou 

que os lucros da milícia na zona oeste chegam a R$ 300 milhões de reais por ano (G1 Rio de 

Janeiro, 2018b).   

  O mercado ilegal explorado pela milícia é bastante diversificado, conforme demonstrado a 

seguir: 
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Figura 18 – Negócios lucrativos das milícias no Rio de Janeiro. 

 

 
Fonte: G1 Rio de Janeiro, 2018b. 

  

 Não pretendo concluir que a política de moradia através do PMCMV foi um insucesso total. 

Nem pretendo afirmar que a exposição aos problemas relacionados a violência nos dois estudos de 

caso apresentados sejam resultado direto da operação urbana consorciada, dos megaeventos. Não 

pretendo tampouco afirmar que houve premeditação de gestores públicos, na transferência daquelas 

pessoas, quanto ao enfrentamento de situações envolvendo facções rivais de suas áreas de origem, 

ou milicianos, ou traficantes.  

 São problemas multifacetados, decorrentes de várias lógicas sociais que ocorrem naqueles 

territórios e influenciam o mundo-da-vida dos moradores. Porém, até que ponto essas várias lógicas 

sociais já não são um dado que deve ser considerado no momento em que os gestores e urbanistas 

planejam a política de revitalização da cidade, ou qualquer outra política pública?   

Encontrar soluções para a complexidade desse tipo de problema não é tarefa fácil, mas os 

urbanistas de gabinete não podem atuar com dissociação da realidade empírica que se apresenta 
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para a parcela da sociedade que será atingida pelas políticas de gabinete, que se pretendem sociais. 

Como as demais funções do poder público, o desenvolvimento social deve ser 

planejado. Se entende por planejamento mais do que um exercício técnico e 

quantificador. Planejamento é um ato político que decorre de uma certa concepção 
do natural, do social, do político, do humano e assim por diante. O começo do 

planejamento está, portanto, antes dessa região em que se elegem as prioridades 

(o político). Está no plano anterior (plano vertical de projeção) dos conceitos e 

das categorias (a das palavras, no dizer de Péricles), e é, portanto, um exercício 
teórico. É perigoso, como discursava o estadista ateniense, passar aos atos antes 

que a discussão nos tenha esclarecido sobre o que se deve fazer. Além do mais, 

assistimos hoje no Brasil ao esgotamento das políticas assistencialistas, 
pragmáticas por definição. Os cofres do Estado não suportam – tanto quanto o 

setor moderno, capitalizado na sociedade – inversões sem retorno na área dita 

informal, descapitalizada e miserável. Num beco sem saída, o poder público no 
Brasil está condenado a revisar os fundamentos da sua ação, a buscar, portanto, 

no plano anterior a renovação das políticas que empreende (SANTOS, 2014, p. 

275-276).  

 Os dois estudos de caso funcionam como paradigmas negativos de como os sem-teto, na 

cidade do Rio de Janeiro, foram sujeitos passivos de um modelo de política pública habitacional 

que empregou uma lógica de “guetização”, segregadora. 

 E a lógica segregadora a que me refiro é a mesma combatida pelo sociólogo Loïc Wacquant, 

em que a palavra gueto vem associada a “três premissas perniciosas”, quando (i) o termo passa “a 

designar tão-somente uma área urbana de pobreza extrema e generalizada”, que não reconhece a 

influência de um possível “significado histórico” e seus “conteúdos sociológicos” (“diluição da 

noção de gueto”); (ii) bem como lhe atribui a noção de “formação social ‘desorganizada’” e 

“analisável pela ótica da falta e das deficiências”, desconsiderando os “princípios que 

fundamentam sua ordem interna e regulam seu modo específico de funcionamento”; (iii) bem como 

tende a “exotizar o gueto e seus moradores”, vendo-o “do ponto de vista do dominante” 

(WACQUANT, 1996, p. 145-146).  

Se o planejamento for (foi) nesse sentido, o resultado não pode ser outro que não a produção 

de guetos e com a exposição das pessoas a regras de guetos, dentro de um estigma de 

marginalização social. 

Houve mal planejamento a longo prazo e descompromisso com o próprio interesse público. 

Houve desinteresse governamental sobre as consequências práticas na vida das pessoas que foram 

alvo da política de requalificação urbana das áreas centrais, da qual resultou o reassentamento em 
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massa de pessoas na periferia da cidade.  

Mais uma vez, o enfrentamento da desigualdade social e da própria questão da moradia foi 

empurrado para baixo do tapete. E um (des)legado de considerável impacto para os reassentados 

tem sido a violência e os riscos fáticos e concretos a que ficaram expostos. Estão sujeitos a 

influência de problemáticas complexas, uma das principais é a dificuldade financeira e toda sorte 

de entraves e impossibilidades que proporciona ou ao menos. Não é uma questão de simplesmente 

abandonar o local. E depois, para onde?  

 Os ônus suportados pelos reassentados e por aqueles que financiaram seus sonhos de 

moradia própria nesses imóveis populares, em áreas onde a presença estatal é quase sombra, têm 

sido pesados demais.  

E volto a repetir que, nesse contexto, o fato do morador ter tido a opção da escolha e do 

planejamento, que é o caso dos mutuários sorteados da CEF, torna-se um importante peso nessa 

balança. Porque a hostilidade imposta para quem não teve a chance da escolha, caso dos 

reassentados, já é por si só violenta. Somam-se a isso as dificuldades do dia a dia que essas pessoas 

ainda têm que enfrentar, com a preocupação inesgotável de obtenção dos meios de satisfação de 

suas necessidades básicas, como a subsistência, com recursos escassos e em um lugar onde não 

escolheram viver.  

 Oxalá aquele famoso bordão sobre a valentia do brasileiro, que não desiste nunca, 

prenunciar a esperança de dias melhores para essas pessoas, fazendo coro às palavras de Raúl 

Zibechi (2015, p. 159), em análise sobre a América Latina, que conclui que  

se os territórios dos setores populares urbanos aprofundam as suas diferenças, se 

conseguem transitar da autonomia à autodeterminação e se vincular estreitamente 
a outras ilhas, podem se converter em territórios da emancipação. (...) Encorajar 

estas experiências, contribuir para aprofundá-las identificando as práticas 

opressivas que contêm, isto pode ser a melhor forma de cooperar para compor o 

inesgotável quebra-cabeça da emancipação.  

 Daí a importância de se lançar luz sobre a dupla violência, física e moral, a que aquelas 

pessoas estão submetidas, sem perspectiva de melhora, dentro de um problema complexo que 

deságua na banalização da cronicidade e da irremediabilidade, justificadoras de um desinteresse 

governamental em desenvolver políticas públicas de impacto efetivo naquelas áreas, em socorro 
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daquela população, que dificilmente conseguirá alguma emancipação dentro desse quadro de 

vulnerabilidade, ainda que sejam um exemplo de resiliência. 

 O próximo capítulo faz uma análise pós intervenção urbanística, enfocando os principais 

impactos resultantes da política de revitalização da cidade, sob a ótica do que se tornou o maior 

legado olímpico para os reassentados: a exclusão. 
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Capítulo 4 

A cidade reurbanizada: a exclusão como legado. 

Este capítulo traz ao debate uma reflexão sobre os verdadeiros legados dos megaeventos 

esportivos na cidade do Rio de Janeiro, considerando a utopia das promessas oficiais e o que de 

fato representou alguma conquista para a população carioca. 

No cenário de muitas mudanças impostas à população para a concretização dos legados, é 

adotado um modelo de governança que fomenta a busca de alternativas econômicas a qualquer 

custo, utilizando-se de esforços permanentes para neutralizar qualquer entrave que represente uma 

ofensiva a esse determinismo.  

Essa governança do capital acentua ainda mais as dificuldades para as camadas mais pobres 

da população, inclusive os reassentados objeto de estudo, que se veem obrigados a buscar na 

informalidade os mecanismos de sobrevivência e de atuação, que terminam por impactar 

negativamente na própria economia.  

Ao final, o capítulo aborda as percepções dos reassentados quanto ao legado próprio que 

experimentam dentro do território que lhes foi destinado na cidade. 

4.1 O paradoxo de “os jogos servindo a cidade” e a exclusão social. 

Terminadas as Olimpíadas e Paralimpíadas na cidade, no final do ano de 2016, os olhares 

se voltam para a promessa oficial do legado olímpico. As mudanças positivas que tenham sido 

proporcionadas para os citadinos pelos vultosos investimentos nos projetos urbanos. Os 

equipamentos públicos, construídos a partir dos projetos de revitalização estratégica da cidade, 

terão serventia além do efeito paisagístico, sua manutenção estará garantida para as gerações 

futuras? A cidade do Rio de Janeiro se tornará um referencial turístico importante como Barcelona, 

após tantas modificações? Afinal, após tantas mudanças na cartografia da cidade, a qualidade de 

vida dos cariocas melhorou?   
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Nas palavras do ex-prefeito Eduardo Paes (PREFEITURA..., s.d.), 

aprendemos com o exemplo de Barcelona que, ao sediar os Jogos Olímpicos, o 

poder público deve decidir se a cidade vai servir ao evento ou o evento vai servir 

à cidade. Optamos com toda a certeza pelo segundo caminho. Depois de se tornar 
a nova Cidade Olímpica, o Rio passou naturalmente a receber atenções e 

investimentos cada vez maiores. A Prefeitura trabalha para aproveitar ao máximo 

esse momento único. Para realizar transformações fundamentais na cidade e na 

vida das pessoas. Os projetos urbanísticos, sociais e econômicos que já 
começamos a implantar, somados à dimensão do próprio evento, certamente vão 

se constituir no legado mais significativo da nossa história. Principal - mente 

porque vai promover um novo e sustentável ciclo de desenvolvimento do Rio de 
Janeiro. Claro que parte dos nossos esforços também contribui para a realização 

de Jogos inesquecíveis. Para fazer a nossa cidade ser ainda mais admirada no 

mundo inteiro e atrair novos visitantes, investidores e grandes eventos 
internacionais. Mas os Jogos passam. E a nossa responsabilidade é garantir que os 

maiores benefícios possíveis fiquem para sempre aqui. Cidade Olímpica é 

construir um Rio mais justo, integrado e desenvolvido. Um ideal que a Prefeitura 

e os cariocas já começaram a tornar realidade (PLANO ESTRATÉGICO DA 

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 2013-2016, s.d., p. 229). 

Essa é a construção de um legado ideal que todo carioca espera. As certezas só serão 

conhecidas para a frente, sob o efeito do tempo. Mas o carioca já tem sido apresentado a alguns 

fatos que permitem uma previsão pouco animadora em relação ao legado olímpico. 

  Já em 2018, apenas dois anos após o encerramento dos Jogos Olímpicos, nota-se o 

abandono e falta de manutenção em muitos locais antes revitalizados. A crise financeira pela qual 

atravessa o país não vem permitindo ao Município e ao Estado do Rio disporem de seus orçamentos 

para garantir o bom funcionamento de muitos equipamentos públicos. 

O Estádio do Maracanã, que foi reformado como a principal sede para a realização da Copa 

do Mundo de 2014, e mais uma vez palco da visibilidade mundial da cidade do Rio nas cerimônias 

de abertura e encerramento das Olímpíadas, atualmente está deteriorado por falta de manutenção, 

devido a déficits operacionais, decorrente de um impasse entre o governo estadual e o Consórcio 

Maracanã - parceiro privado que administra o estádio, formado pelas empresas Odebrecht, IMX e 

AEG. Também enfrenta problemas de vandalismo e depredações das instalações, já que o 

policiamento no entorno do local é bastante precário (AGÊNCIA BRASIL, 2018b).  

Há, inclusive, uma proposta da Comissão de Esportes de Lazer da Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro, que pretende a municipalização do estádio e de todo o complexo que inclui também 
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o Maracanãzinho, o parque aquático Júlio Delamare e o estádio de atletismo Célio de Barros – que 

são mantidos pela Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro (SUDERJ), órgão vinculado 

ao governo estadual (AGÊNCIA BRASIL, 2018b).   

As obras de mobilidade e infraestrutura do sistema dos BRTs, grande aposta para o 

encurtamento de longos trajetos pendulares - casa-trabalho-casa - diários da população carioca, 

projetado para atender uma demanda de cerca de 1.800.000 pessoas por dia 74, ainda estão 

inacabadas, e os BRTs Transcarioca, Transoeste e Transolímpica enfrentam muitos problemas, 

com o sucateamento das vias por onde circulam, sem adequadas manutenção e segurança.  

No sistema BRT Transoeste, os principais problemas apontados pela Associação Nacional 

das Empresas de Transportes Urbanos são as “depredações, evasão, perda de passageiros, 

superlotação, malha viária sem manutenção, quebra de veículos, milícias e crime organizado” 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS, 2018).  

Na prática, o sistema ainda transporta muito menos do que o planejado para a “visão de 

futuro” (PREFEITURA..., s.d.) prevista no Plano Estratégico e agoniza em deficiências de falta de 

investimentos e mal planejamento, sem previsão de solução. A organização operacional do serviço 

enfrenta sérios problemas de evasão, que chega a 70 mil pessoas por dia, conforme dados de 2018, 

da diretora de Relações Institucionais do Consórcio BRT Rio, Susy Balloussier (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL..., 2018). Conforme a diretora,  

a gente perde a capacidade de planejar, já que não é possível identificar por onde 

essas pessoas embarcam, quando e por quê. Essas pessoas não ‘bilhetam’ e por 

isso não temos a informação de origem e destino delas. Então, não conseguimos 

planejar a operação (ASSOCIAÇÃO NACIONAL..., 2018).  

O BRT Transbrasil, corredor viário que fará a ligação dos bairros de Deodoro até a Central 

do Brasil, esteve com as obras interrompidas por oito meses, e só recentemente, em julho de 2018, 

foi retomada em ritmo lento e com poucos operários, o que irá atrasar ainda mais o projeto, que 

tem previsão de conclusão dentro de um ano (EXTRA ONLINE, 2018). 

                                                             
74 Conforme dados do Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro 2013-2016, a demanda para atendimento pelo 

sistema dos BRTs conta com uma capacidade prevista para 220 mil passageiros diários pelo BRT Transoeste, 570 mil 

passageiros diários pelo BRT Transcarioca, 110 mil passageiros por dia pelo BRT Transolímpica e 900 mil passageiros 

esperados pelo BRT Transbrasil (PREFEITURA..., s.d.). 
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  Equipamentos esportivos do Parque Madureira enfrentam problemas de desgaste pela falta 

de manutenção, como aparelhos de ginástica e quadra de grama sintética (O GLOBO, 2018b).                 

 O Parque Radical de Deodoro, construído para a realização de três provas olímpicas, 

enfrentava dificuldades para se manter funcionando e aberto ao público, devido ao alto custo de 

manutenção. Em janeiro de 2018, só a manutenção mensal do lago artificial do parque estava 

orçada em R$ 337 mil reais. Após o fechamento do local por falta de condições de funcionamento 

- como necessidade de obras de reparos, construção de banheiros para o público, falta de equipes 

de segurança e socorro (ISTO É, 2018) - a solução encontrada pela prefeitura foi a realização de 

uma parceria com o SESC (Serviço Social do Comércio) e SENAC (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial) RJ, que ocuparão o parque e desenvolverão atividades voltadas para 

coletividade (PREFEITURA..., 2018). 

 O teleférico do Morro da Providência, responsável pela remoção de dezenas de famílias 

daquela comunidade, foi inaugurado em 2014, custou R$ 75 milhões de reais e teve os serviços 

paralisados em 2016. Serviço de responsabilidade da prefeitura, que alega não ter dinheiro para a 

publicação de um novo edital de licitação para a escolha de um terceirizado para operar o teleférico 

(O DIA, 2018; O GLOBO, 2018c). 

 A despoluição de 80% da Baía da Guanabara, um importante argumento para que os Jogos 

Olímpicos ocorressem no Brasil, compromisso assumido pelas três esferas de governo, ficou 

apenas na promessa. Ainda que muitos ambientalistas considerassem a meta como irreal, para ser 

sanado dentro do prazo de sete anos (a escolha do Rio para sediar as Olimpíadas ocorreu em 2009) 

devido à complexidade e alto custo do problema. O próprio secretário de Meio Ambiente do Rio 

admitiu que o problema não tem como ser resolvido em menos de vinte e cinco anos (ÉPOCA, 

2016).  

 As Olimpíadas, portanto, não deixaram para o Rio um legado ambiental efetivo. Somando 

ao prejuízo, ainda resta a pendência da Floresta dos Atletas, compromisso olímpico assumido 

perante a comunidade internacional e que já deveria ter sido cumprido (BIOVERT, 2018; G1 Rio 

de Janeiro, 2018).  

 Na cerimônia de abertura dos jogos, os atletas carregaram sementes de 207 espécies de 
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plantas nativas da Mata Atlântica, das quais mais de 40 espécies são ameaçadas de extinção 

(BIOVERT, 2018; G1 RIO DE JANEIRO, 2018). 

 Depois dos jogos, as mudas seriam plantadas definitivamente no Parque Radical de 

Deodoro. Mas não foi realizado um contrato para o plantio. As mudas seguem aguardando o plantio 

definitivo no município de Silva Jardim (BIOVERT, 2018; G1 RIO DE JANEIRO, 2018). 

Ainda que o plantio da Floresta dos Atletas não esteja previsto em contrato, o Tribunal de 

Contas da União e o Ministério Público Federal entendem que ele deve ocorrer, já que derivado de 

um compromisso público do Brasil, apresentado para o mundo inteiro na cerimônia de abertura dos 

jogos, sob pena do país cometer um estelionato moral. Atualmente, o Ministério Público Federal 

cuida do caso (BIOVERT, 2018; MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018). 

A região do Porto Maravilha, por não obter a esperada venda dos CEPACs, é a campeã em 

imóveis vagos na cidade. Sem a venda dos títulos, desde 2016 a CEF já enfrentava a iliquidez para 

o pagamento da parceria público-privada realizada com as empreiteiras, através da Concessionária 

Porto Novo, que administrava a região (EXAME, 2018). 

 Conforme levantamento do Observatório das Metrópoles acerca das novas construções na 

área do Porto maravilha, realizado com base no mapa de empreendimentos e nos relatórios 

divulgados pela CDURP, dos 77 novos empreendimentos na área, 57 são imóveis comerciais, com 

apenas 07 imóveis residenciais, ainda que o prometido “uso misto” desses imóveis totalize, até 

fevereiro de 2018, apenas quatro iniciativas. O restante das construções ainda nem se iniciou 

(EXAME, 2018).  

 A crise econômica é um forte potencializador de problemas, com uma diretriz política de 

descentralização dos serviços públicos e delegação à iniciativa privada, que cobra tarifa pela 

prestação dos mesmos e, com o aumento do desemprego, a situação se complica. A população 

desempregada não tem como pagar a tarifa e encontra meios de burla à cobrança.  

Isso comumente implica em depredação dos equipamentos públicos, como cancelas, 

catracas, portas de veículos, estações e terminais de ingresso nos transportes públicos. Além desses 

viajantes ocuparem espaço nos meios de transporte, como ônibus e trens, como extranumerários, 

já que na maioria das vezes não contabilizados na capacidade dos veículos, o que implica na 
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sobrecarga dos mesmos (ASSOCIAÇÃO NACIONAL..., 2018) e reforço no mau atendimento da 

população, que recebe um serviço sem qualidade.  

 A cidade do Rio já tinha vivido uma má experiência com o legado dos Jogos Pan-

Americanos de 2007, em que a maioria das instalações esportivas construídas para as competições 

resultaram em problemas, e a vila dos atletas – Vila do Pan – tem sérios defeitos estruturais. Poucos 

equipamentos públicos construídos para aquela ocasião puderam ser aproveitados, não justificando 

o gasto de R$ 3,5 bilhões, contra a previsão inicial de R$ 400 milhões do orçamento inicial (BBC 

NEWS BRASIL, 2011).  

Conforme relatório apresentado no Informativo nº 112/2017 (PORTAL DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS DO RIO DE JANEIRO, 2017, p. 5), da Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, os gastos decorrentes dos Jogos Olímpicos 

Paralímpicos de 2016 na cidade, dispendidos pela iniciativa privada em conjunto com as três 

esferas de governo (Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e União Federal), giram 

em torno de R$ 39,7 bilhões e, de acordo com dados do Tribunal de Contas da União e da 

Autoridade Pública Olímpica, podem ser divididos em três grandes grupos: 

1. Orçamento do Comitê Rio 2016: R$ 7,4 bilhões; 
2. Matriz de Responsabilidades dos Jogos: R$ 7,1 bilhões; e  

3. Plano de Políticas Públicas (LEGADO): R$ 25,2 bilhões (loc. cit., p. 5). 

Em junho de 2017 foi divulgada nova atualização da Matriz de Responsabilidades 

(MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2017), apresentando mais gastos no valor de R$ 7,23 bilhões, o 

que eleva o gasto total com os Jogos ao custo de R$ 41,03 bilhões, até o momento.  

Na mesma ocasião também foi apresentado o Plano de Legado pela Autoridade de 

Governança do Legado Olímpico (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2017), entidade vinculada ao 

Ministério do Esporte, com a “missão” de “tornar as instalações olímpicas da Barra e de Deodoro 

em um Centro Olímpico de Treinamento por meio de uma programação perene de atividades de 

prática esportiva atendendo aos atletas, cidadãos, crianças e adolescentes” (PLANO DE LEGADO, 

2017, p. 9).  

 Com relação ao legado esportivo, vê-se que há todo um planejamento e conjunto de esforços 

para que este se concretize o mais próximo possível das metas previstas. Ainda que muitas ações 
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previstas no papel acabem esbarrando em muitas dificuldades operacionais na prática, em muito 

ocasionadas pela péssima situação financeira atual dos entes públicos, que acabam por não 

conseguirem arcar com muitas de suas obrigações, ao menos existe um planejamento e a busca de 

alternativas para que o idealizado se concretize. 

 O mesmo não se pode dizer em relação às tantas famílias removidas das áreas onde as 

intervenções urbanísticas em função dos megaeventos esportivos foram “necessárias”. Falando 

especificamente da realidade das famílias oriundas das ocupações Machado de Assis e Zumbi dos 

Palmares, que busquei conhecer para a realização da pesquisa, sustento que aquelas pessoas foram 

alvo de um descaso governamental institucionalizado, premeditadamente destinadas ao 

recebimento das sobras da atenção pública, confinados em guetos, com pouquíssima ou quase 

nenhuma perspectiva de melhora, pois dificilmente haverá uma ascensão social ou oportunidades 

de melhores empregos ou melhores fontes de renda, em função da baixa escolaridade da maioria 

daquela população.  

Receberam tratamento de párias sociais, alocados onde os sem-recurso da cidade devem 

estar, à margem da sociedade, longe da convivência com aqueles que podem desfrutar dos melhores 

espaços do Rio, que custam caro e não são destinados a quem não possa pagar por eles. Foram 

invisibilizados. 

 Nas palavras de Zygmunt Bauman (2009, p. 28), são como 

os cidadãos da última fila [que] estão “condenados a permanecer no lugar”. 

Portanto, espera-se que sua atenção – cheia de insatisfações, sonhos e esperanças 

– dirija-se inteiramente para as “questões locais” (grifo da autora).  

 E, enquanto estiverem preocupados com as questões locais, como encontrar meios de 

subsistirem ou mesmo de sobreviverem - considerando os relatos sobre exposição a situações 

violentas – não têm como desenvolverem mecanismos de insurgência contra as ações imorais 

disfarçadas sob o rótulo de uma governança legalizada pelo Estado de Direito. 

  Não se justifica a desapropriação do prédio particular que abrigava inicialmente a Ocupação 

Machado de Assis se o mesmo permanece até hoje desocupado, sem atender a qualquer função 

social. Não se justifica a remoção das famílias, pois o prédio tinha condições de ser modificado 

para alocá-las com dignidade. Faltou vontade e compromisso político para tanto.  



127 

 

 Ainda que a Ocupação Zumbi dos Palmares tenha se instalado em um prédio de propriedade 

de uma autarquia federal, o que inviabilizaria a desapropriação do imóvel (por força do art. 2º, § 2º 

do DL nº 3.365/41), a regularização da situação dos ocupantes do imóvel do INSS, àquela época, 

teria sido possível através da transferência do imóvel para a União Federal, que poderia cedê-lo 

depois, gratuitamente, para a entidade gestora do programa instituidor da política de habitação de 

interesse social. Diversas leis federais autorizam o INSS a alienar seus imóveis dominicais 75, 

exatamente porque tais imóveis estão desafetados, ou seja, não recaindo sobre eles qualquer 

destinação pública.  

 Inclusive, de acordo com uma matéria recente da Agência Pública (2018), foi apurado junto 

a Secretaria de Patrimônio da União que há 10.304 imóveis federais vagos no país, dos quais apenas 

2.647 foram divulgados ao público. Esses imóveis ociosos poderiam ser reformados e destinados 

a moradias populares. Quanto à diferença dos 7.657 imóveis vagos que não foram publicizados, a 

SPU informou que o último levantamento data de dezembro de 2017 e que já está em andamento 

um processo de recadastramento que deverá estar concluído até o final do ano de 2018 (AGÊNCIA 

PÚBLICA, 2018).  

 Não se justifica, em qualquer caso, o reassentamento das famílias na zona oeste, local muito 

distante da moradia de origem, comprometendo seus vínculos familiares e sociais, se a própria Lei 

Orgânica do Município do Rio de Janeiro determina expressamente (art. 429, IV, c) que o 

assentamento seja feito em área próxima ao local da antiga moradia. Áreas situadas a 40 e 60 Km 

de distância, definitivamente, não são áreas próximas.  

 Menos aceitável ainda, a qualquer lógica jurídica ou social, que o poder público se utilize 

de sua imperatividade para desalojar comunidades inteiras, com faixa de renda zero e, 

posteriormente, resolva incluí-las em um programa social de moradia em regime condominial, no 

qual as famílias se vejam obrigadas a dispor de recursos financeiros que já não dispunham antes. 

 Para a realização de megaeventos não deve ser necessário remover qualquer comunidade, 

ou projetar traçados de obras de infraestrutura que passem pelo meio de comunidades. Obras de 

infraestrutura são necessárias e bem-vindas quando se destinam também ao benefício dessas 

                                                             
75 Por exemplo, Lei nº 8.057/90 (art. 2º), Lei nº 8.212/91 (art. 97), Lei nº 9.702/98 (art. 1º) e Lei nº 11.481/07 (art. 14).  
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mesmas comunidades, não têm que ser mecanismos gentrificadores premeditados.  

Por que as zonas de sacrifício têm que recair sempre onde já se encontram encurralados 

aqueles que não receberam a devida atenção das políticas públicas? Por que tem que ser 

naturalizado o fato de os mais pobres e vulneráveis não poderem dividir o mesmo espaço dentro 

da cidade?  

 São práticas como essas que Ugo Mattei e Laura Nader (2013, p. 7) classificam como atos 

de pilhagem reforçados pelo próprio Estado de Direito. Quando a retórica de discursos políticos e 

jurídicos “facilitam transações inescrupulosas à custa do povo, são instrumentos de pilhagem, não 

de legalidade”. Nesse raciocínio, os autores ainda consideram que 

a imagem dominante do Estado de Direito foi falsa ao longo da história e continua 

sendo no presente, uma vez que não admite de modo pleno o seu lado obscuro. A 

representação falsa começa com a ideia de que o bom direito (que “falta” aos 
outros) é autônomo, independente da sociedade e de suas instituições, técnico, não 

político, não distributivo e mais reativo do que proativo – de modo mais conciso, 

uma estrutura tecnológica para um mercado “eficiente”. Devido a essas 
representações falsas, a boa governança que aparentemente caracteriza os 

objetivos do Direito transforma-se na espinha dorsal de argumentos profissionais 

incorporados e organizados tendo em vista a legitimação da pilhagem (loc. cit.).  

 O famoso discurso oficial de Pasqual Maraguall, enquanto prefeito de Barcelona, ao afirmar 

que os Jogos Olímpicos têm que servir à cidade e não o contrário, e que serviu de inspiração para 

a prefeitura carioca na organização dos eventos esportivos no Rio, parece não ter encontrado eco 

no modelo de governança carioca que não buscou o envolvimento dos cidadãos em todo o processo. 

A parcela favelada e sem-teto dos cidadãos não teve chance de participar do processo decisório 

sobre o seu lugar na cidade, foi apenas comunicada dos projetos que só lhes permitiam o status de 

coadjuvantes e removidos.  

Durante uma entrevista em 2014, ao analisar as novas formas de organização da cidade e 

os conflitos que se apresentavam, Carlos Vainer já previa que o Rio seria uma cidade muito mais 

desigual após os megaeventos (VIOMUNDO, 2014), onde 

o resultado desse processo é, inexoravelmente, uma cidade muito mais desigual. 

Haverá cariocas no paraíso e haverá cariocas no inferno. Aliás, essa já é a 
realidade contemporânea, só que ela está sendo aguçada. O primeiro resultado de 

todo esse processo – que tem nos Jogos Olímpicos e na Copa um momento de 

evidenciação, agudização e consolidação – é o aprofundamento da desigualdade. 
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(...) 

Se a cidade fosse homogênea, não haveria razão para remover. Se todas as casas 
da cidade tivessem água, luz, esgoto, transporte público, educação, saúde, etc, 

haveria uma pequena mobilização de pessoas que se mudam porque casam, 

porque querem morar perto de certos lugares. Mas a desigualdade urbana tem uma 

base na lógica capitalista essencial, que é a renda da diferenciação dos espaços 

urbanos. 

A produção de diferenças é um dos elementos fundamentais do funcionamento da 

cidade burguesa capitalista. Se a gente pegar do ponto de vista dos serviços 
urbanos, quanto mais homogênea a distribuição dos serviços urbanos em uma 

cidade, mais democrática a cidade é e menos razões deste tipo você tem para sair 

de um bairro ou de outro. 

Se toda a cidade tivesse segurança pública, ter segurança pública não seria uma 
vantagem, não seria um diferencial de preço. Ainda, e sempre, haverá diferenciais 

de natureza outra, como estar próximo da praia. Mas, na nossa cidade, além destes 

diferenciais dados pelas vantagens locacionais de ordem natural, os mais 
profundos diferenciais são aqueles decorrentes do tratamento desigual dado pelo 

poder público ao espaço urbano. 

Eu me lembro que, alguns anos atrás, a [ex-prefeita de São Paulo] Marta Suplicy 
justificava que cuidava dos jardins nas áreas nobres de São Paulo porque as 

pessoas pagavam IPTU mais caro. 

Vai pela Barra da Tijuca: você tem estradas com alamedas, jardins, grama, o 

departamento de parques e jardins vai lá, cuida das flores. 

Aí você entra em frente à favela Rio das Pedras e, ali, a estrada é esburacada. 

Não estou falando do espaço das moradias, cujos habitantes são mais pobres e têm 

moradias mais precárias. Estou falando da mesma estrada. O tratamento dado a 
essa estrada é diferente dependendo de quem são os moradores vizinhos da 

estrada. 

O Estado é um dos promotores fundamentais da desigualdade. E isso só se resolve 

com uma política urbana que pense a cidade como uma totalidade. 

Toda vez que você faz um investimento localizado, você gera um diferencial. A 

única maneira de combater de maneira consistente este tipo de processo é através 

de políticas de universalização do serviço. 

O que nossa cidade faz? Exatamente o contrário. Ela aprofunda as desigualdades. 

Quando você faz investimentos em transporte, em esgoto, na direção da Barra da 

Tijuca, você está aumentando os diferenciais urbanos em vez de reduzí-los. (grifo 

do autor). 

 Os investimentos proporcionados pela realização dos megaeventos na cidade ajudaram a 

trazer muitas melhorias nas áreas de pavimentação, drenagem, sistema de iluminação, recuperação 
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de espaços deteriorados, equipamentos de esporte, cultura e lazer. Inegável as melhorias em 

projetos arquitetônicos e efeitos paisagísticos.  

 Na região do Porto Maravilha foram criados vários equipamentos públicos voltados à 

cultura e lazer, além do aumento de áreas verdes e recuperação da área do porto ao longo do cais.   

Mesmo no enfrentamento do complexo problema da mobilidade urbana, com metas que 

ainda se encontram inacabadas, uma pesquisa do Datafolha apontou que 89% dos usuários do 

sistema BRT no Rio, que em sua maioria usa o modal de transporte para ir e voltar do trabalho,  

responderam que “a economia de tempo no deslocamento é a principal vantagem de usar o sistema, 

seguida por qualidade dos ônibus e preço da tarifa” (AGÊNCIA BRASIL, 2017). 

A mesma pesquisa também aponta que 81% dos usuários dos corredores exclusivos estão 

muito satisfeitos ou satisfeitos, quantitativo que aumentou desde a pesquisa anterior, que era de 

74% em 2015. Em 2017, o índice de satisfação dos usuários do BRT Transolímpica era de 88% de 

satisfação, do BRT Transcarioca era de 84% e, do Transoeste, estava em 78% (AGÊNCIA 

BRASIL, 2017).    

Em contrapartida, também em 2017, Pereira et al, após avaliarem os efeitos distributivos 

das políticas de transporte implementadas na cidade do Rio, sobre o acesso das pessoas às escolas 

e oportunidades de emprego, em função da reorganização trazida pelos megaeventos esportivos, 

concluíram que,  

as áreas mais ricas em 2010 tiveram, em média, ganhos estatisticamente maiores, 

mas estatisticamente significativos, para oportunidades entre 2014 e 2017 do que 

áreas pobres. Ao contrário dos discursos oficiais do legado de transporte, tem 

havido pouca melhoria de acessibilidade nas áreas mais carentes, que são 
duplamente desfavorecidas com baixa renda e baixa acessibilidade (PEREIRA et 

al., 2017, p. 31).  

 Ou seja, mesmo com a promoção e investimentos catalisados pelos megaeventos, a 

acessibilidade ao transporte público na cidade foi maior em bairros de renda alta. De acordo com 

o resultado, mesmo que inexistente a crise econômica, o que não teria implicado em cortes na área 

de mobilidade, a parcela mais rica da população da cidade continuaria sendo a maior beneficiada 

com as obras de infraestrutura (IPEA, 2017).  

Apesar de anterior à conclusão acima do IPEA, uma publicação de 2015, a respeito do 
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impacto dos megaeventos esportivos sobre os direitos à saúde e ao meio ambiente na cidade do 

Rio, no período entre 2007 a 2013 - no qual os autores compararam os investimentos de maior 

eficiência pelo poder público no tocante àqueles concentrados nos megaeventos e aos destinados 

às áreas de saúde e meio ambiente (saneamento) na cidade do Rio de Janeiro – conclui que as falhas 

na superação de problemas de saúde pública e saneamento ambiental permanecerão como herança 

após 2016 (VILANI e MACHADO, 2015, p. 51).  

 A citada pesquisa identificou a persistência de problemas de saúde e acesso a serviços 

urbanos em regiões que foram excluídas de políticas relacionadas ao planejamento olímpico no 

Rio. O resultado é o aumento da desigualdade nas oportunidades de melhorias para ações de saúde 

pública, como melhorias em saneamento, por exemplo, que passam a privilegiar determinadas 

regiões em detrimento da maioria da população (VILANI e MACHADO, 2015, p. 54). 

 A promessa dos discursos políticos sobre o legado a ser deixado pela realização dos 

megaeventos esportivos nas cidades-sede encontra argumentos favoráveis e contrários, 

dependendo quase sempre de que lado está o ator social, beneficiado ou prejudicado. No caso do 

Rio de Janeiro, o considerável legado tangível da cidade - como a infraestrutura urbana criada ou 

modificada nas áreas revitalizadas - vem encontrando muitos obstáculos para se afirmar como um 

saldo positivo, diante das dificuldades decorrentes da grave situação econômica dos entes públicos.  

 Não é preciso nenhum esforço para que se observem os efeitos da degradação de 

equipamentos públicos que, sem manutenção adequada, começam a deteriorar (como as estações e 

vias do BRT, por exemplo) ressaltando a ideia de que muitos investimentos geraram gastos – 

previsivelmente - desnecessários e que o aporte financeiro realizado teria gerado mais benefício 

para a população se empregado em outras necessidades.    

 Muito investimento para a Barra da Tijuca, por exemplo, área que apenas se confirmou 

como centralidade, ou o investimento em melhoria da área central da cidade, à espera de um 

aumento demográfico que não se concretizou, enquanto foram promovidos deslocamentos em 

massa para a área mais pobre da zona oeste, sem uma contrapartida de equipamentos públicos 

suficientes para atender a nova demanda.  

Os projetos de infraestrutura que garantiriam viabilidade para o incremento populacional 
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na parte mais carente da zona oeste ficaram “engatilhados”, dependentes de muitos recursos ou 

tecnocracias estratégicas pensadas para o futuro, contando com fluxos orçamentários que por sua 

vez dependem de uma situação econômica promissora, muito diferente da realidade atual. 

Conforme Saule Júnior (1997, p. 85), a política urbanística é pensada para “intervir na 

complexidade e na dinâmica da vida na cidade a partir da constatação da realidade, tendo por 

finalidade a sua transformação”. E não há que se atribuir um sentido de transformação negativa, 

em que a política seja pensada para promover resultados deletérios para a população.  

Se da intervenção urbanística advêm efeitos negativos para os cidadãos, isso contraria todo 

ideário que resultou no arcabouço jurídico de política urbana da cidade do Rio de Janeiro, através 

da implementação do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), pensado conforme os princípios 

básicos do planejamento participativo e da função social da propriedade. Tal instrumento busca 

exatamente reduzir a desigualdade social no país, a começar pela redução da desigualdade social 

em cada cidade, através da ordenação de cada Plano Diretor.  

Cabe lembrar que o Estatuto da Cidade data de 2001, mas a obrigatoriedade para os 

municípios com mais de 20 mil habitantes (art, 41, I) e os localizados em regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas (art. 41, II), dentre outros casos, que não contavam com plano diretor 

aprovado quando da entrada em vigor da Lei nº 10.257, era para que instituíssem seus planos 

diretores em até cinco anos (art. 42-A, § 4º) prazo que terminou prorrogado para 30/06/2008 

(PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS..., 2007) 76. 

O primeiro Plano Diretor Decenal do Município do Rio de Janeiro foi instituído através da 

Lei Complementar nº 16, de 04/06/1992, e praticamente não continha qualquer diretriz concreta 

acerca de política habitacional na cidade. E como já era existente ao tempo da entrada em vigor do 

Estatuto da Cidade, não estava submetido o Município à obrigação de instituição de novo plano. O 

que só veio ocorrer em 2011, através de novo estatuto 77, que veio atualizar e adequar a ordenação 

do Município do Rio de acordo com o Estatuto da Cidade.  

Considerando os dois estudos de caso apresentados e pelo que foi exposto no atual capítulo, 

                                                             
76 O primeiro Plano Diretor Decenal do Município do Rio de Janeiro foi instituído através da Lei Complementar nº 16 

de 04/06/1992. 
77 A Lei Complementar nº 111, de 01/02/2011, institui o novo Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro.  
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em conjunto com o detalhado nos capítulos anteriores, é possível depreender que a efetivação da 

política urbanística de revitalização da cidade do Rio, em muitos aspectos, acarretou em violações 

às disposições contidas no próprio Plano Diretor. A título de exemplo, da leitura das diretrizes do 

artigo 3º, pode-se inferir nos seguintes exemplos negativos:  

LC nº 111/2011. 

Art. 3º. 
XII - adoção de soluções urbanísticas que ampliem as condições de segurança e 

evitem a fragmentação e a compartimentação do tecido urbano; 

 Como descrito, com a remoção forçada das comunidades e seu confinamento em áreas 

muito distantes da moradia anterior, acarretou maior fragmentação do tecido urbano, com a elite 

da população ocupando as áreas mais nobres da cidade, enquanto a camada mais pobre foi retirada 

dessas áreas e relegada às áreas territorialmente desvalorizadas, como os bairros de Senador 

Camará e Cosmos. 

XIV- orientação da expansão urbana e do adensamento segundo a disponibilidade 

de saneamento básico, dos sistemas viário e de transporte e dos demais 

equipamentos e serviços urbanos; 

 Na maioria dos casos, coincidente com a primeira fase do PMCMV na zona oeste, a 

população removida foi reassentada em áreas que já eram carentes de serviços de infraestrutura 

(como abastecimento de água, saneamento básico, coleta de lixo, serviços de transporte, saúde e 

educação), o que resultou em muitos problemas com o aumento da demanda. Até hoje a população 

sofre com serviços públicos deficientes. 

XXV - promover a gestão democrática da Cidade, adotando as instâncias 

participativas previstas no Estatuto da Cidade, tais como Conferencia da Cidade, 

Conselho da Cidade, debates, audiências públicas, consultas públicas, leis de 

iniciativa popular, entre outras. 

 A maioria dos instrumentos de instâncias participativas, como as audiências públicas, 

servem para o cumprimento de mera formalidade, para a apresentação da decisão governamental e 

sua legitimação. Não é dada voz às comunidades afetadas pelas políticas públicas, ou não há 

acatamento de suas reivindicações, a maioria fica no vácuo da reserva do possível. Na prática, 

representa a exclusão de seu direito à cidade.  

 Conforme Regina Bienenstein (2018), o Estatuto da Cidade 
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é uma garantia de que todo brasileiro tem de usufruir da estrutura e dos espaços 

públicos de sua cidade, com igualdade de utilização. E isso não significa só ter 
acesso aos serviços oferecidos na cidade. Também é ter direito de voz nas decisões 

sobre a cidade, porque se você tem uma verdadeira participação no processo 

decisório, a cidade pode seguir caminhos mais democráticos. O verdadeiro direito 

à cidade é poder tomar nas mãos os destinos da cidade (UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE, 2018). 

 Assim, de forma contrária ao pensamento da autora, observa-se que um importante 

(des)legado prático para as comunidades removidas na cidade em função dos megaeventos 

esportivos, resultou de um planejamento excludente, em que não poderia ser outro o resultado, que 

não o aumento da periferização da camada mais pobre da população e a pouca permeabilidade 

social, com acesso desigual às oportunidades que a cidade oferece.  

4.2 Na onda do Gambiarra Style: o novo modo de vida de quem morou no Centro. 

Sob o entusiasmo do então presidente Lula, dentro de um contexto otimista do “efeito 

multiplicador” que uma Copa do Mundo é capaz de proporcionar (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 

2007), as três esferas de governo se alinharam para cumprirem a agenda de exigências 

internacionais dos Comitês Organizadores dos eventos esportivos.  

Os governos da cidade e do estado do Rio assumiram compromissos públicos, dentro de 

suas respectivas esferas de atuação, no aproveitamento dos investimentos que seriam feitos para a 

realização dos eventos esportivos, incorporando projetos e ações que mais tarde resultariam em um 

legado em áreas do meio ambiente, assistência social, cultura, educação, esportes, saúde, 

infraestrutura, segurança, transparência, mobilidade urbana e turismo, além da capacitação de mão 

de obra em vários setores e a criação de expertise profissional em organizar e sediar grandes 

eventos no país (GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2014).  

 O evento da Copa do Mundo de Futebol de 2014 foi considerado o primeiro grande 

catalisador de desenvolvimento econômico para o estado e a cidade do Rio, e mesmo para o país. 

Quando haveria a “chance de aproveitar este evento para promover a inovação, a criatividade e o 

empreendedorismo nacional” (GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2014).  

Em 2008, foi criado pela Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro (SEC-RJ), o 

Escritório de Apoio à Produção Cultural, cujo “objetivo era capacitar agentes culturais para 
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qualificar as inscrições e a gestão da Rede de Pontos de Cultura RJ e democratizar o uso da Lei de 

Incentivo de Cultura”. Essa ação, reproduzida por outras prefeituras e governos no país, resultou, 

em 2010, na criação da Coordenadoria de Economia Criativa e na Incubadora Rio Criativo, criada 

para ser “um centro de inovação e colaboração que fortalece redes de empreendedores da Economia 

Criativa do estado do Rio de Janeiro”, com o “objetivo de posicionar essa nova economia como 

um dos eixos centrais do desenvolvimento socioeconômico” no estado (RIO CRIATIVO, s.d.).  

Conforme o SEBRAE, “economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital 

intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico” e “abrange os ciclos de criação, 

produção e distribuição de bens e serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual como 

insumos primários” (SEBRAE, s.d.).  

 A Incubadora Rio Criativo chegou a ser citada pela ONU como exemplo de iniciativa 

referência na América Latina. Em 2016, a FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro) conferia ao estado do Rio o status de maior polo de economia criativa do país (GOVERNO 

DO RIO DE JANEIRO, 2016).  

 Conforme definição da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) do Rio de Janeiro,  

fazem parte da economia criativa o ramo das artes, com a música, as artes cênicas, 
artes visuais, cinema, cinema de animação, cultura popular e artesanato, 

patrimônio imaterial; as plataformas de conteúdo como TV e rádio, audiovisual, 

games, mercado editorial e indústria de espetáculos; a moda, design, arquitetura, 

publicidade, grandes eventos, e ainda o turismo cultural, além de diversos serviços 

(GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2016).  

Na mesma linha, a cidade do Rio se tornou um polo atrativo para investidores dos mais 

variados negócios, impulsionados pelo plano de globalização da cidade, tornando-se um grande 

laboratório de projetos criativos, todos desenvolvidos em torno dos megaeventos.  

 Conforme relatório da ONG FASE Rio de Janeiro,  

a parceria entre os governos estadual e municipal não foi um problema para a 

implementação do projeto de revitalização da área portuária; contudo, não se 
observa a mesma agilidade e nem a mesma sintonia entre os governos para o 

investimento em moradia popular. Se no âmbito estadual, há morosidade no 

fechamento da listagem dos imóveis para a implementação do Plano de 
Reabilitação e Ocupação de imóveis do Estado do Rio de Janeiro na Área Central 

da cidade; no âmbito municipal, o edital de licitação lançado em 6 de agosto de 
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2013 convida empresas privadas a concorrência de uma concessão para uso e 

fruição de 11 imóveis no centro da cidade por 10 anos. Feito pela Firjan, o 
mapeamento “A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil” é a base da listagem que 

contém os imóveis que são objetos dessa concessão municipal. O edital de 

concorrência prevê reforma e restauro dos imóveis municipais considerados 

vazios ou em ruína, mas dá prioridade de ocupação para os setores integrantes da 

Cadeia da Indústria Criativa, não para habitação popular (FASE, 2014, p. 12).   

Em decorrência das obras de revitalização da região portuária e da política governamental 

- que resolveu priorizar a destinação de imóveis públicos desocupados que poderiam ser 

aproveitados para moradia popular, mas que foram destinados a empreendedores da iniciativa 

privada - as Ocupações Zumbi dos Palmares e Machado de Assis foram totalmente removidas da 

área central da cidade.  

Essas remoções, bem como as que afetaram muitas outras comunidades em várias regiões 

da cidade, ocorreram sob a contrariedade de, no mínimo, três importantes legislações federais 

urbanas em vigor na ocasião: o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01); o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Interesse Social (Lei nº 11.124/05); e a 

Regularização Fundiária em Terras da União (Lei nº 11.481/07), (FASE, 2014, p. 12).  

Mas o interesse público, pelo menos oficialmente, estava determinado à implementação do 

novo consenso econômico e em criar condições favoráveis à expansão do capital em todas as 

frentes quanto fossem possíveis, principalmente impulsionando os tentáculos do mercado 

imobiliário rumo a lucros exorbitantes. Nessa marcha em direção à exploração das muitas 

potencialidades desenvolvimentistas da cidade carioca, e que se tornavam viáveis graças ao afã do 

momento Copa e Olimpíadas, trabalhado incessantemente para que se tornasse verdadeiro capital 

cultural, não teria espaço a preocupação com pautas menos importantes, como o destino das 

populações removidas, já que as destinações já estavam arranjadas. 

Alinhados a esse modelo de “pensamento único das cidades”, explorado de forma a se 

tornar um consenso, os governos municipal e estadual do Rio de Janeiro desenvolveram esforços 

para o fomento de toda espécie de negócios criativos, “em que se casam o interesse econômico da 

cultura e as alegações culturais do comando econômico” (ARANTES, 2013, p. 67).  

 A janela de oportunidades proveniente da facilitação de recursos públicos e privados para 

os preparativos dos megaeventos na cidade não passou despercebida pelos moradores das 
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comunidades atingidas pela política de remoção. Além de sentirem o impacto da perda forçada da 

antiga moradia, com as facilidades de mobilidade e serviços disponíveis pela centralidade da área 

que ocupavam, além da perda dos vínculos familiares e sociais que mantinham, ainda 

contabilizaram a perda da oportunidade de desfrutarem das mudanças e melhorias que ocorreram 

naquelas áreas, de onde foram gentrificados.  

Uma fala comum entre os reassentados, provenientes das duas comunidades, é no sentido 

de uma insatisfação por terem sido prejudicados no aspecto econômico, tendo-lhes sido retirada a 

chance de obtenção de lucro em meio ao aumento de circulação de pessoas e renda, de novidades 

na área central da cidade, principalmente com a expectativa da chegada de turistas de várias partes 

do mundo.  

“Na hora que a coisa ia ficar boa, cheia de ‘gringo’ chegando, com o centro 
‘bombando’, pegam a gente e levam lá pra outra ponta da cidade, onde nem 

comércio tinha. Nem parecia que ia ter Copa, nem nada. Meu filho era pequeno, 

louco por futebol, queria ficar perto do Maracanã, ver ônibus de jogador 
chegando, ver o movimento. Daqui não tinha nem condição, muito longe, trem 

caro. De onde a gente morava, era rapidinho até o Maracanã” (Sebastião, 69 

anos, da Ocupação Machado de Assis).  

“Com um monte de turista, claro que o comércio ia precisar de gente pra 

trabalhar. Eu tinha esperança de conseguir uma vaga num trabalho de carteira 

assinada. Minha irmã, que mora lá no Centro, conseguiu. Aí, a prefeitura tirou a 

gente, ofereceu aqui. Melhorou de um lado, quebrou de outro. [Indagada sobre o 
que melhorou] Ah, o apartamento, né, tudo novinho quando a gente chegou... Eu 

nunca tinha morado em lugar novo, e a prefeitura deu, né? Melhor ainda. Fui 

ajeitando aos pouquinhos. Não é ruim, não, o caso é que é longe de onde eu era 

acostumada” (Rosário, 43 anos, da Ocupação Zumbi dos Palmares). 

“Assim, foi a maior ‘sacanagem’ que fizeram com a gente! Quando na Praça 

Mauá era tudo horrível, tudo quebrado, só tinha mendigo e mulher da vida, a 
gente podia ficar lá. Ninguém queria saber de fazer obra, de melhorar nada. 

Tinha um monte de rua escura, não trocavam a luz do poste, não consertavam 

calçada quebrada. Foi briga ali de ‘muitos ano’ pra continuar naquele prédio 

velho e a gente consertou muita coisa, tudo com nosso trabalho, o governo não 
ajudou em nada! No final, ficou naquela ilusão do Ministério ‘da Cidade’ ajudar, 

primeiro disse que ia comprar o prédio, depois disse que não ia mais. Aí, não teve 

mais jeito e a gente teve que sair. Depois, fizeram aquele mundo todo lá, reformou 
tudo, ficou um luxo! Apareceu dinheiro pra obra de luxo, mas não teve pra 

consertar o lugar que a gente morava. Podiam ter deixado a gente lá. Não, a 

gente teve que sair e vir pra longe de tudo que a gente conhecia. Foi apertado no 

início, sem conhecer ninguém aqui, sem ter como trabalhar. Sempre trabalhei lá 
no comércio ‘do’ Saara, da Uruguaiana. Com a história de Copa do Mundo, 

podia ter faturado legal se continuasse morando lá perto, com condução pra todo 

lado, perto de tudo, tinha parente que podia ficar com meus ‘filho’ num horário 
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e escola perto, que podia ficar em outro. Quando vim pra cá, foi um sufoco! Não 

tinha ninguém pra deixar as ‘criança’ e não tinha como trabalhar. Quase larguei 
tudo aqui, mas vou esperar os dez ‘ano’, pra ter a tal escritura e ver como fica 

depois” (Vera, 49 anos, da Ocupação Machado de Assis).  

Com o reassentamento em áreas distantes da antiga moradia, o custo de vida dos removidos 

se tornou bastante impactado, as despesas aumentaram consideravelmente, principalmente com 

transportes, com as tarifas de outros serviços públicos e taxa condominial, despesas que não tinham 

antes. Fora as despesas com as “taxas” ilegais por “serviços alternativos” que são fornecidos por 

milicianos que atuam nos locais. 

A prefeitura subsidiava parte do pagamento da tarifa social dos serviços públicos de água, 

luz e esgotamento sanitário, mas, ainda assim, é bastante dificultoso para quem não tem renda certa, 

ter que adimplir com despesas certas, todos os meses. Atualmente, com a crise financeira, a 

prefeitura anunciou que não arcará mais com essa despesa, o que aumenta a vulnerabilidade dos 

reassentados.  

Com isso, ao final, quem arcará com mais uma despesa serão os consumidores-usuários de 

serviços públicos que não têm o benefício da tarifa social, já que o desconto com os inadimplentes 

acabará por ser repassado aos pagantes pelos serviços (O GLOBO, 2018a). 

Para fazer frente às referidas despesas, os reassentados buscaram meios alternativos de 

geração de renda, das mais variadas formas. Inicialmente, buscaram praticar as mesmas atividades 

que habitualmente exerciam na zona portuária, desde a busca de empregos formais, até os “bicos” 

que lhes rendessem algum ganho.  

Mas, as dificuldades de viverem numa área periférica da cidade com baixo desenvolvimento 

econômico restringia uma série de atividades, como serviços de empregada doméstica, diaristas, 

cozinheiros, faxineiros, jardineiros, porteiros, frentistas, ascensoristas de elevadores, vigilantes, 

babás, passadeiras, pedreiros, cuidadores de idosos etc.. Atividades que são consideradas 

supérfluas nas áreas mais pobres da cidade. E as despesas e a distância com longos deslocamentos 

não compensam sua realização em áreas muito afastadas do local de moradia. 

Para atender à necessidade de subsistência, passaram a desenvolver formas de 

“empreendedorismo criativo”, no mais autêntico espírito da economia criativa que vinha sendo tão 
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propagada no Rio de Janeiro olímpico. Na prática, resultou na adoção de muitos meios de 

“viração”. 

Joel Rufino dos Santos (2014, p. 70) ilustra muito bem a condição daquele que necessita se 

utilizar de mecanismos de compensação para garantir sua sobrevivência, o “pobre”, quando  

um proletário (ou semiproletário) vendedor de mão de obra no mercado de trocas 

capitalistas pode ser pobre por qualquer dos indicativos sociais à disposição, mas 
um pobre não é necessariamente um proletário (ou mesmo semiproletário). 

Frequentemente em nosso país ele é o que se vira, uma mão de obra informal, um 

trabalhador livre da economia não capitalista que, desde a liquidação do 

escravismo, se desenvolveu ao lado da outra. Pobre é o proletário mais uma certa 
afeição e um certo desejo – o desejo sobrante -, é aquele a quem falta vocação 

para o trabalho continuado e espírito de poupança, requisitos da condição de 

proletário do capital (sic), sem falar que lhe falta, absolutamente, a habilidade de 

explorar o trabalho de outrem (iniciativa privada).  

A economia criativa passou a contar com uma massa de desempregados urbanos, que não 

faz distinção de sexo, idade, condições de saúde ou salubridade e, de forma muito preocupante, 

mostra-se bastante inclusiva para captar os mais vulneráveis e fragilizados, como as crianças, que 

para sobreviverem, executam todo tipo de serviço. 

Como colocado por Mike Davis (2006), 

A partir de 1980, a informalidade econômica voltou com força total, e a equação 

que iguala marginalidade urbana a marginalidade ocupacional tornou-se 

irrefutável e avassaladora: os trabalhadores informais, de acordo com as Nações 
Unidas, constituem cerca de dois quintos da população economicamente ativa do 

mundo em desenvolvimento. Na América Latina, acrescenta o Banco 

Interamericano de Desesnvolvimento (BID), a economia informal emprega 

atualmente 57% da força de trabalho e oferece quatro de cada cinco ‘novos’ 

empregos (p. 177).  

Para “fazer dinheiro”, os beneficiários da faixa 1 do PMCMV (0 a 3 salários mínimos), 

tanto os sorteados quanto os reassentados, dedicam-se a qualquer atividade que lhes possa resultar 

em algum ganho monetário. 

Nos conjuntos habitacionais, quem possui apartamento térreo encontrou um meio de tirar 

vantagem da circulação de pessoas no entorno da moradia, fazendo funcionar um bar ou birosca, 

inclusive com disposição de mesas e cadeiras para a parte externa do imóvel, ou uma venda, onde 

se vendem produtos de higiene (como sabonete, pasta de dentes, xampu, aparelho de barbear, 
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gilete, absorventes, papel higiênico etc,), de cozinha (alimentos dos mais variados tipos, até mesmo 

os perecíveis, utensílios plásticos, panos de prato etc), até serviços de distribuição de quentinhas.  

Um tipo de serviço que é oferecido em praticamente todos os condomínios daquela região 

é o serviço de cabeleireiro, barbeiro e manicure/pedicure. Em todo lugar há placas ou cartazes com 

a indicação desses serviços, que disputam lugar com a venda de sacolés e picolés “da fruta” ou de 

pipas.  

Para a realização de muitas dessas atividades, os moradores procederam a verdadeiras 

reformas nos imóveis, adaptando-os para a prática dos serviços, o que resultou em muitos 

“puxadinhos” que existem em diversos locais. Quem funciona no térreo, tratou de criar mais 

acessibilidade ao negócio, como portas e janelas, às vezes alargando as originais, às vezes 

mudando-as de lugar, prática que, evidentemente, compromete toda a fachada dos imóveis. 

Essas adaptações não são permitidas pela CEF, conforme disposição expressa na 

Convenção de Condomínio do PMCMV (artigo 9º, alíneas a, b e c), mas como todas as outras 

vedações incluídas nesse documento, parece não ter qualquer efeito em praticamente todos os 

condomínios existentes na localidade.  

Figura 19 – Exemplo de atividade comercial informal em condomínios do PMCMV na zona oeste do RJ 
– Condomínio Ayres em Senador Camará. 

 

 
Fonte: O GLOBO RIO, s.d. 
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Figura 20 - Exemplo de atividade comercial informal em condomínios do PMCMV na zona oeste do RJ – 

Condomínio Ayres em Senador Camará. 

 

 
                                                     Fonte: O GLOBO RIO, s.d. 
 

O exercício de atividades informais absorveu a grande parcela dos desempregados que 

residem nos conjuntos habitacionais que visitei na zona oeste. A prática da atividade informal 

ocorre das mais variadas formas, desde aquelas que se realizam nos próprios condomínios, até as 

que ocorrem nos centros comerciais de bairros próximos, em busca de maior circulação de pessoas. 

  Uma atividade que pode ser considerada imbatível no ranking da viração na parte mais 

periférica da zona oeste é o “camelódromo do shopping Super Via”, que ocorre no interior dos 

trens e que, ao contrário da lógica anterior, não se realiza em localidades próximas, mas no longo 

deslocamento entre a região central da cidade e a zona oeste, ou vice-versa. 

A venda de produtos considerados “ilegais” ocorre em todos os cinco ramais de circulação 

de trens, que é de responsabilidade da Super Via, consórcio que opera a malha ferroviária urbana 

de passageiros da região metropolitana do estado do Rio (Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova 

Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados, São João de Meriti, Belford Roxo, Japeri, Magé, Paracambi e 

Guapimirim), e que transporta cerca de 600 mil passageiros por dia útil (SUPER VIA, s.d.a).  

Dos ramais operados, familiarizei-me com o ramal Rio de Janeiro, que liga a Central do 

Brasil ao bairro de Santa Cruz, totalizando 34 estações e um trajeto que em divulgação oficial é 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
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executado em média de 84 a 97 minutos, em trem expresso (SUPER VIA, s.d.b). Mas, na prática, 

leva um tempo muito mais longo e em trens que, em sua maioria, estão em péssimo estado de 

conservação. 

Com a crise financeira generalizada que se instaurou no país, só no estado do Rio o trabalho 

informal cresceu 7,7% em um ano, apresentando o menor índice de emprego formal desde 2014 e 

o maior índice de informalidade se comparado aos outros estados da federação, segundo a 

FECOMERCIO RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro), (AGÊNCIA BRASIL, 2018a).  

O comércio ambulante ilegal nos trens é uma prática bastante antiga no Rio. Inclusive, 

atualmente tramita na ALERJ o Projeto de Lei nº 1.850/2016 (de autoria do deputado Chiquinho 

da Mangueira), que regulamenta a circulação de ambulantes em estações de transporte público 

ferroviário, metrô e trem, propondo que o licenciamento da atividade seja realizado pelos 

concessionários prestadores desses serviços, sob a justificativa de que  

o comércio ambulante dentro dos trens está cada vez mais frequente. Usuários do 

transporte público convivem diariamente com os gritos e com as promoções dos 

vendedores. Quase tudo pode ser comprado nas mãos dos ambulantes. É um 
verdadeiro shopping ferroviário. Ou feira. Embora o comércio no interior dos 

trens e metrôs seja considerado irregular, grande parte dos usuários não concorda 

com a proibição e, de certa forma, incentivam a prática e acredita que poderia ser 
criada uma permissão, assim como acontece para os comerciantes de rua, isso 

melhoraria o controle, além de empregos que poderiam ser gerados. 

Apesar do risco, muitos ambulantes tomam a iniciativa da atividade ilegal por não 

terem oportunidades no mercado de trabalho. Ou ainda, somente para aumentar a 

renda (Deputado estadual Chiquinho da Mangueira), (ALERJ, 2016).  

  Enquanto a lei não é aprovada em definitivo, o comércio informal no interior dos trens 

permanece ilegal, o que exige uma série de mecanismos por parte de quem o pratica, para driblar 

a vigilância que “às vezes” se torna ostensiva pelos vigilantes da Super Via. Normalmente, a prática 

adotada é a da “vista grossa”, já tendo havido uma fiscalização mais eficiente e “linha dura” no 

passado. Atualmente, até o número de funcionários para realizar esse trabalho se encontra bem 

reduzido nas estações e é praticamente nenhum no interior das composições, o que pode ser 

facilmente observado por quem frequenta o serviço de trens.  

  Outro entrave a uma fiscalização mais rígida esbarra na impossibilidade do livre exercício 

do poder de polícia por esse quadro de funcionários privados, no que envolver as atividades de 
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regulamentação e aplicação de sanção de polícia, pois são privativas de pessoas jurídicas de direito 

público, o que não é o caso da Super Via Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.. Logo, se 

necessário retirar algum ambulante ilegal no interior dos trens, isso só poderia ser realizado com o 

auxílio da Polícia Militar ou da Guarda Municipal, salvo a situação de flagrante da venda ilegal, 

que poderia ser executada pelo agente privado.  

  Para endurecer a repressão e a fiscalização, a Secretaria Estadual de Transportes editou em 

2017 a Resolução nº 1.264, com fundamento no Decreto Estadual nº 2.522/79, autorizando os 

agentes dos sistemas metroviário e ferroviário a reterem mercadorias e equipamentos 

comercializados no interior dos trens, mediante a emissão de termo de comercialização e entrega 

dos bens às autoridades públicas competentes (ALERJ, 2018). 

  Como se trata de atividade fiscalizatória, admite delegação a particulares e, portanto, o 

cumprimento da referida Resolução poderá ser executado por agentes privados, o que dificulta a 

atividade desenvolvida pelos ambulantes. 

  Em contrapartida, tramita também na ALERJ o Projeto de Lei nº 3.797/2018, para proibir 

os agentes de segurança dos sistemas metroviário e ferroviário de realizar a retenção ou apreensão 

de mercadorias e equipamentos, o que vem a reforçar o projeto anterior de regulamentação da 

atividade no interior desses modais de transporte (ALERJ, 2018).  

  Até agosto de 2018, do total dos meus 18 entrevistados (que são representantes de 18 

famílias, com pelo menos 05 membros cada, em média - 10 moradores provenientes da Ocupação 

Machado de Assis e reassentados no bairro de Senador Camará, e 08 moradores provenientes da 

Ocupação Zumbi dos Palmares e reassentados em Cosmos), 15 estavam na economia informal e 

11 atuavam nos trens, alguns exclusivamente, outros diversificavam o local da atividade. 

No interior dos trens ocorre a venda de toda sorte de produtos, que muitas vezes são 

comercializados por crianças, já que muitas famílias contam com quantos possam dispor para o 

trabalho informal, não excluindo as crianças, que realizam as vendas em longos e exaustivos turnos, 

circulando desde a manhã até a noite nos trens. 

     No Brasil, um adolescente só pode ingressar formalmente no mercado de trabalho a partir 

de 16 anos (antes disso, desde os 14 anos, apenas na condição de aprendiz – art. 7º, XXXIII da 
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CF). Mas a economia informal não segue as regras oficiais e, como já dito anteriormente, vem se 

mostrando o mais inclusiva e abrangente possível na sua ilegalidade.  

  Ressalto que em todas as entrevistas que realizei, não tive conhecimento de nenhuma 

família que se utilizasse de menores de 16 anos em atividade informal.  

  Voltando ao comércio ambulante no interior dos trens (que se faz relevante porque é de 

onde a grande maioria dos entrevistados retira a sua subsistência), a atividade envolve a venda de 

produtos que são anunciados de diversas formas, desde a mais tradicional - com o vendedor 

oferecendo o seu produto aos passageiros em voz alta, enquanto percorre os vagões - até formas 

bastante criativas. E os vendedores competem ainda com aqueles que estão em busca de doações 

para pedidos de compra de remédios, pagamento de aluguel, de cesta básica, de passagem para 

viagem a outros estados, para auxílio a projetos assistenciais – culturais, religiosos, de apoio a 

muitos tipos de dependentes químicos que pretendem largar o vício, ou os que desejam largar a 

prostituição etc.  

  Normalmente, são todos atuando ao mesmo tempo nos mesmos vagões e utilizando quase 

sempre da mesma estratégia de “marketing” de anunciarem o seu produto o mais alto que puderem. 

Tornou-se muito comum encontrá-los portando pequenas caixas amplificadoras com uso de 

microfones instalados em headsets, para facilitação do trabalho e projeção da voz.  

  Quem não pode se dar a esse luxo, recorre à boa e velha prática do grito e, devido ao hábito, 

é comuníssimo encontrar ambulantes apresentando alterações vocais por esforço ou abuso vocal.  

  Observei três dos entrevistados durante o trabalho nos trens, todos provenientes da Zumbi 

dos Palmares, cada um com um tipo de produto diferente a oferecer: 

- Jair, 63 anos, vendedor de porta-documentos, canetas, chaveiros e isqueiros. Apenas pequenos 

objetos, devido a um problema de dor crônica na coluna. Anuncia os produtos em tom de voz 

normal, enquanto vai andando pelos vagões. Durante o dia, realiza “quantas viagens a coluna 

deixar”. Acompanhei duas delas, as quais não foram muito produtivas, o que o impeliu a realizar 

várias outras. Relatou que, em dias de boas vendas, a atividade costuma lhe render cerca de RS 

70,00 a 100,00 por dia.  
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“Olha o vendedor trazendo o seu porta-documento, sua canetinha, coisa que todo 

mundo precisa, todo mundo usa. O vendedor também tem chaveirinho do seu time 

do coração, seu isqueiro, só não tenho o cigarro...” 

- Rosário, 43 anos, vendedora de vários tipos de guloseimas, que carrega nas próprias embalagens 

de papelão nas quais compra os doces, coladas umas às outras com fita adesiva. No dia da 

observação a venda era de biscoitos, que anunciava aos gritos por onde passava, fazendo referência 

ao preço e validade do produto. Relatou que a atividade lhe rende cerca de R$ 100 a R$ 150,00 por 

dia, dependendo do tipo de produto. 

“Biscoito recheado da Bauducco, cinco por dois reais, só conferir a validade na 

embalagem, minha gente, só dois reais”. 

- Gustavo, 28 anos, vendedor de acessórios para telefones celulares, como capas, carregadores, 

fones de ouvido. No dia da observação, bem vestido, oferecia fones de ouvido, numa técnica de 

vendas que impressionava. Disse que vendia em média quase setenta unidades do produto. 

“Pessoal, esse fone é de qualidade. Ele vem com uma entrada P2, essa entrada, 
pessoal, é compatível com qualquer aparelho celular – LG, Motorola, Samsung... 

Segunda qualidade do fone é que ele não vem com um cabo de silicone normal, 

ele vem com um cabo de elastano. Elastano é diferenciado porque, olha, você 
pode notar que eu posso puxar com força que ele não vai arrebentar. Posso 

pressionar e botar o meu peso todinho em cima desse cabo que ele vai aguentar 

todo o meu peso de 85 quilos em cima dele e ele não vai arrebentar. 
[Demonstrando enquanto se pendurava no apoio de mãos do trem] Vendedor, 

‘beleza’, diferenciado. Ele tem o controle do fone que você não precisa tirar o 

celular do bolso pra atender. Se você ‘tiver’ na Central do Brasil ou no Maracanã 

ou onde você estiver e esperar uma ligação de emergência, o telefone tocou, mas 
deixa a violência lá fora. Com o índice de assalto tão grande, né, pessoal? Se o 

meu telefone tocar no centro da cidade, eu vou pensar duas vezes antes de tirar 

ele do bolso e atender, não é verdade? Mas esse fone aqui acabou com isso. Por 
que, vendedor? Porque ele vem com um controle remotozinho aqui, onde vai 

atender a ligação e vai encerrar a ligação. Outra função que esse controle remoto 

tem pra você que não consegue encontrar o ângulo perfeito pra bater aquela selfie 

maneira, é só você conectar o fone de ouvido, ajustar a função da câmera pra 
selfie, vai apertar o play e vai tirar aquela foto ‘maneira’. Se você ‘ver’ aqui, 

‘bacana’, o protetor auricular se ajusta perfeitamente, não incomoda e nem 

machuca o ouvido. Vendedor, gostei, mas quanto custa esse fone? Pessoal, esse 
fone é o mais vendido atualmente aqui no ramal e eu trouxe aqui pra você ver 

quanto custa na Americanas.com e no Mercado Livre. Se você ‘tiver’ aí com 

internet, pode olhar no Mercado Livre, é só olhar: R$ 58,99 no site do Mercado 
Livre. Mais barato do que nesse site foi na Americanas.com, R$ 29,99 e foram 

vendidos 5 milhões de unidades. Vendedor, gostei, mas quanto é na sua mão, 

quanto custa? ‘Bacana’, de R$ 29,99 vendido pela concorrência, hoje você vai 

testar na hora o aparelho e você me paga apenas R$ 5,00. ‘Bacana’, R$ 5,00. 
Você vai levar o Zip Fone headphone que não é comum, que preserva a qualidade 
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digital, mesma qualidade que você encontra em cinema HD, hoje você tem aqui 

na palma da sua mão e você me paga apenas R$ 5,00. Mais alguém interessado? 

Mais alguém?” 

  Quando indagados sobre a procedência dos produtos que estavam vendendo, disseram ter 

nota fiscal, mas não a apresentaram. Todos carregavam consigo algum tipo de embalagem para 

dissimular os produtos, a maioria dos vendedores usa grandes sacos pretos ou alguma sacola 

plástica.  

  O caso de Gustavo, vendedor dos fones de ouvido, chamou bastante a minha atenção pelo 

discurso da venda, tipo de produto mais elaborado e volume de vendas, o que permite deduzir que 

a atividade é bastante lucrativa. Segundo ele, 

“tá difícil pra todo mundo, então a gente tem que perder a vergonha e fazer todo 

tipo de trabalho. Não posso reclamar, não. Tenho sido um empreendedor bem-
sucedido. Uns dias vendo mais, outros menos, mas dá pra sustentar a família com 

dignidade. Não deixo faltar nada em casa”. 

  Indagado se já exercia alguma atividade semelhante antes da remoção para a zona oeste, 

disse que sempre foi camelô, ajudando a mãe, “que sempre trabalhou nesse ramo”, mas nunca 

legalizado. Ainda indagado se era registrado na Previdência Social, para fins de garantia de uma 

aposentadoria no futuro e auxílio no caso de alguma impossibilidade de trabalhar, como doença ou 

acidente, respondeu que “ainda” não tinha resolvido isso, mas que é um plano que tem “mais para 

frente”.  

   Essa é uma situação que vai na contramão de uma pesquisa do IBGE (2015) que concluiu 

que, entre 2005 e 2015, quase um em cada quatro trabalhadores informais passou a contribuir para 

a previdência (AGÊNCIA PÚBLICA, 2016b). E, na mesma linha, a divulgação do Observatório 

Nacional do Mercado de Trabalho (2017), com um aumento no percentual de trabalhadores por 

conta própria que contribuem para a Previdência Social, passando de 23,1% em 2012, para 31,2% 

em 2016, o que estaria “relacionado ao crescimento de trabalhadores optantes pelo MEI” 

(Microempreendedor Individual), conforme o secretário de Política Pública de Emprego, Leonardo 

Arantes (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2017).  

  Ainda busquei informações sobre a procedência dos produtos que Gustavo vendia e se tinha 

alguma “desconfiança” de que eram produtos falsificados ou provenientes de cargas roubadas. Para 
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o que afirmou que eram comprados de vários fornecedores, com nota fiscal, e que no começo 

trabalhou bastante realizando vendas consignadas, até juntar dinheiro para a compra dos próprios 

produtos. 

“Bom, eu compro deles, pago direitinho. Mas não sei quem é o fornecedor deles. 

Cada um tem que dar conta da sua parte, certo? Não sou da polícia pra ficar 
preocupado de onde vem a mercadoria. Esse não é o meu trabalho. [Quando 

mencionei a questão da possibilidade de responder pelo crime de receptação de 

mercadoria roubada (art. 180 do Código Penal), respondeu:] Aí, vai ter que 
prender o trem todo, a zona oeste toda, e acho que a cidade toda, né? Todo mundo 

por aqui tá na atividade com algum comércio, vende alguma coisa pra sobreviver 

e pra vender você tem que ter o produto, certo? O vendedor tem que se preocupar 
em sair pra fazer o seu trabalho honestamente, que é o que eu faço, vendendo no 

ramal, chova ou faça sol. Eu não tomo nada de ninguém”.  

  Conforme dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, de janeiro 

a outubro de 2017 foram registradas 4.398 ocorrências de roubo de cargas na região metropolitana 

do estado e, até outubro de 2018, registradas 3.355 ocorrências.  

  Ainda que tenha havido uma redução de 31,1% - muito provavelmente em decorrência de 

ações conjuntas das Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, e até de operações 

conjuntas com as Forças Armadas, em conformidade com a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 

que culminou com a intervenção federal no estado do Rio - o problema é bastante grave e afeta até 

a competitividade da indústria, de acordo com um Seminário da Federação das Indústrias de São 

Paulo, criando um “ralo produtivo” (FIESP, 2018).  

  Preocupada com o impacto econômico dos roubos de carga, a FIRJAN, em abril de 2018, 

instituiu o Conselho FIRJAN de Segurança Pública, com o objetivo de “promover importantes 

discussões sobre segurança pública e seus temas prioritários, contribuindo com a melhoria da 

gestão pública e retomada do desenvolvimento socioeconômico fluminense” (FIRJAN, 2018, p. 

4).  

  No “ralo produtivo” do comércio ilegal, no caso específico dos trens, a carga roubada chega 

a ser vendida até duas horas após o roubo (EXTRA ONLINE, 2017), utilizando-se de uma extensa 

cadeia de cooptação entre quem efetua os roubos, quem fornece as mercadorias roubadas e os 

receptadores - vendedores ambulantes e o consumidor final dessas mercadorias que circula nos 

trens. Sem falar nos facilitadores para que todo esse processo aconteça, envolvendo quadrilhas de 
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milicianos e traficantes.  

  Fato é que os roubos de cargas e as vendas ilegais criam um ciclo vicioso muito difícil de 

combater, tendo se acentuado diante da crise financeira no estado, com aumento do desemprego e 

da necessidade de subsistência de quem vive da atividade de camelô ou vendedor ambulante, que 

encontra contrapartida nas necessidades de consumo de quem necessita ou tem interesse nas 

mercadorias, muitas vezes passando também pelo mesmo problema do desemprego ou 

subemprego, sem condições de pagar mais pelo mesmo produto no comércio formal. Não funciona 

como justificativa legal, mas é a situação fática que responde a essas “lógicas de “viração”. Uns 

em busca de lucros avantajados, outros tentando sobreviver.  

  O prejuízo causado por essas lógicas reforça outro tipo de ciclo vicioso, também no campo 

econômico, que ao final resulta em mais desemprego no estado do Rio. Com a elevação dos custos 

de frete derivadas de despesas de gerenciamento de risco, perda de competitividade entre as 

indústrias e o próprio receio em desenvolver atividades de expansão em vista do quadro 

desanimador de muitos prejuízos, muitas empresas preferem se retirar da atividade no estado, 

resultando em menos investimentos e menos geração de empregos diretos e indiretos.  

Esta situação confirma as informações da Polícia Civil de que o forte crescimento 
dos roubos de cargas no estado está relacionado a uma nova estrutura do crime 

organizado, em especial do tráfico de drogas e de armas. Para o crime organizado, 

o roubo de cargas tem se tornado uma alternativa de financiamento do tráfico, em 

função da facilidade de escoamento dos produtos (FIRJAN, 2017, p. 4).  

  A população reassentada reproduziu seu modo de vida anterior nas novas moradias, com 

seu cotidiano de práticas informais, de forma a driblar as dificuldades financeiras. Em busca de 

sobrevivência passam a flexibilizar todo tipo de regra imposta e, com muita naturalidade e uma 

capacidade de adaptação camaleônica, inauguram seus próprios códigos de relações sociais. E, de 

tal maneira, que constroem uma recusa quase intransponível em relação às regras “certas”, o 

aparato oficial do exercício conforme a lei.  

Parafraseando Hayek, pode dizer-se que o mundo da vida forma-se, enquanto o 
mundo da ciência é feito. O mundo da ciência vê-se como um pequeno 

arquipélago de ordem num vasto mar de caos, o mundo da vida (SOUSA 

SANTOS, 2014, p. 223). 

  Ao contrário, desenvolvem um conjunto de práticas que transformam o errado em certo, ao 
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ponto de recriminar aqueles que “ainda” pensam diferente, sob a consciência do que “deve ser”, 

dentro da lógica da juridicidade. Nesse ponto, houve uma identificação entre muitos reassentados 

e não reassentados, não tendo influência o fator remoção ou o local de procedência, pois todos 

experimentam as circunstâncias de muitas dificuldades diárias para garantirem o seu mínimo 

existencial.  

  O que se pode dizer é que a periferia como um todo é um terreno fértil para o 

empreendedorismo modelo gambiarra, onde seus moradores buscam contornar a desatenção 

institucionalizada do Estado, na base do “cada um por si”, pois as necessidades são prementes e 

eles aprendem desde cedo que “quem espera morre na fila”.  

 Inicialmente desterritorializados pelo processo de remoção, a necessidade de encontrar 

mecanismos de sobrevivência faz com que os reassentados se reorganizem ou se reterritorializem. 

Não apenas em busca de novo espaço geográfico onde se estabeleceu a nova moradia, mas ainda 

em busca de novas oportunidades, novos vínculos e objetivos de vida, com os meios que se lhes 

apresentam para isso.  

 Nas palavras de Rogério Haesbaert (2003, p. 22), 

desterritorialização, para os ricos, pode ser confundida com uma multi-
territorialidade segura, mergulhada na flexibilidade e em experiências múltiplas 

de uma mobilidade “opcional”. (...) Enquanto isso, para os mais pobres, a 

desterritorialização é uma multi ou, no limite, a-territorialidade insegura, onde a 

mobilidade é compulsória, resultado da total falta de opção de alternativas, de 
“flexibilidade”, em “experiências múltiplas” imprevisíveis em busca da simples 

sobrevivência física cotidiana. 

 Portanto, em qualquer das múltiplas formas de exercício do comércio informal que é praticado 

por aquelas pessoas, traduz a manifestação de que os moradores estão plenamente 

reterritorializados, ainda que muitas vezes dentro de espaços com os quais não mantêm tanta 

afinidade ou que ainda provoque resistência.  

  Como bem definido por Daniel Veloso Hirata (2010), em etnografia que estudou as relações 

entre as formas de controle social e os ilegalismos populares na periferia de São Paulo,  

o que se encontra nas periferias de uma maneira geral são pessoas que tentam de 

todas as maneiras escapar das chamadas “determinações da pobreza e da 

violência, isto significa conseguir superar as dificuldades de acesso a moradia, 
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vivendo em loteamentos clandestinos, em programas habitacionais do Estado, que 

escapam do desemprego e de miséria através dos expedientes de trabalho os mais 
precários, e desta forma poderíamos listar toda a rede de incertezas e 

aleatoriedades que isto tudo envolve: viver sempre em uma ampla zona cinzenta 

que torna incertas e indeterminadas as diferenças entre o trabalho precário, o 

emprego temporário, os expedientes de sobrevivência, assim como as atividades 
ilegais, clandestinas ou delituosas; superar as difíceis situações de perigo a que 

estão submetidos, seja pelas arbitrariedades da polícia, seja pelas disputas pelo 

controle de territórios próprios aos grupos criminais; lutar contra o bloqueio ao 
acesso aos bens e serviços públicos de saúde, de lazer, de educação, de assistência 

social e de transporte. Isto tudo, contudo, é percebido pela maior parte das pessoas 

como a luta diária de todos, como as condições da luta pela vida cotidiana, e contra 

isto existem inúmeras estratégias que as famílias e as pessoas próximas 

desenvolvem a algumas gerações (HIRATA, 2010, p. 322).  

  Assim, a lógica de uma economia criativa praticada dentro desse contexto naturaliza a busca 

de obter vantagem a qualquer preço, ou mais especificamente, pagando o menor preço possível. 

Daí a práxis da venda de mercadorias ilegais no interior dos trens, anunciadas pela maioria dos 

ambulantes, sem o mínimo constrangimento e com justificativas como essas: 

“Pagar barato não é vergonha, não, pessoal! Vergonha é morar na casa da sogra 

e ter que lavar a roupa dela”. 

“O caminhão virou, o caminhão virou, minha gente! Aproveita pra levar que tá 

baratinho!” 

“O vendedor ficou maluco! Só um real?! E a data de validade está na mercadoria. 
Que preço é esse, vendedor? Parece até que é roubado... Mas olha pra minha 

cara e vê se eu tenho cara de vender coisa roubada!” 

  No contexto de uma cidade na qual o próprio Estado nega direitos fundamentais inerentes 

à cidadania e contribui para marginalizar parcela considerável da população, a reconfiguração – ou 

reterritorialização - dessa população, em busca de novas formas de integração ao cotidiano dessa 

mesma cidade, pode ser compreendida como um exercício de cidadania de baixo para cima.  

  O que Zibechi (2015) indaga se não seria uma forma de exercício de “contrapoderes dos de 

baixo” (p. 17), em que “os territórios dos pobres urbanos tendem a se converter em espaços 

integrais de vida” ( p. 75), em busca da cidadania que na prática lhes é negada. 

  De modo que o combate ao “ralo produtivo”, disseminado pela economia informal, não tem 

como se tornar eficaz sem uma melhoria paralela das condições de vida na periferia, o que está 

longe de ocorrer. Primeiro pela péssima situação econômica dos governos, que não estão 
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conseguindo nem cumprir suas agendas obrigatórias, e depois por perderem a chance de 

concretização de um legado de benefícios universais à população, sem fomento à criação de ilhas 

de desenvolvimento dentro da cidade, reforçando retóricos e demagógicos processos de exclusão 

social legitimados pelo Direito.  

4.3 Expectativas e esperanças: a frustração de quem esperava mais. 

  Passado o impacto inicial do furacão que atingiu os moradores reassentados, sob a estratégia 

da política remocionista da Prefeitura do Rio de Janeiro, restou-lhes o que sempre resta a qualquer 

sobrevivente de uma situação caótica: adaptar-se à nova realidade com os meios de que se dispõe.    

  O novo local de moradia foi descrito como uma espécie de oásis para alguns, purgatório 

para outros, dependendo se ele proporcionou mais vantagens ou desvantagens aos moradores. 

- Vera, 55 anos, Ocupação Machado de Assis. 

“Quando a gente chegou aqui e viu tudo novinho, foi uma bênção. Pra quem 
nunca teve nada, foi uma bênção do Senhor Jesus. Eu sempre sonhei em ter um 

canto meu e dos meus ‘filho’ sem passar medo de dormir. A gente já tinha morado 

em muito lugar ruim, meu companheiro já tinha cumprido ‘dura’ [preso] e um 

filho dando trabalho, metido com os ‘traficante’. Não é porque a gente é pobre 
que vai achar normal, que mãe vai querer filho bandido? Só que é muito difícil 

você tentar criar certinho morando na favela e o seu filho vendo os amigo ‘tudo’ 

indo pro caminho errado. Acabou que a gente teve que sair corrido da favela 
[pediu para que não fosse mencionado o nome da favela, que leva o mesmo nome 

do local onde está situada, por receio de alguma identificação e represália por 

facção rival, mesmo eu tendo garantido que a sua identificação pessoal não seria 
publicada] só com a roupa do corpo, algumas coisas pra dar de mamar pra minha 

filha que era bebê ainda e ‘os documento’. A gente dormiu uma noite na rua 

porque não tinha dinheiro de passagem e depois ficamos um tempo em casa de 

parente, até que um conhecido me falou de um Movimento Popular [Frente de 
Luta Popular] que ajudava a conseguir um lugar pra morar e eu me cadastrei lá 

pra participar. 

Já tinha ido [morado] em duas ocupações antes, mas não deu certo, porque depois 
a gente teve que sair com uma mão na frente e outra atrás. Só na terceira vez, que 

todo mundo se organizou e criou a Ocupação Machado de Assis, foi que a gente 

conseguiu um lugar pra ficar e que acabou trazendo a gente pra cá, no final. 

Se eu esperava mais daqui? Como eu te falei, quando a gente viu tudo novinho, 
parecia um sonho. Eu não esquentei muito de ser longe, não. O importante é que 

disseram que a gente não ia ser tirado daqui. Depois a gente viu que não era 

aquela maravilha toda, com um montão de problema aparecendo. A gente não 
era bem tratado aqui, não, chamavam [moradores da vizinhança] os ‘menino 
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tudo’ de favelado, de bicho e outras ‘coisa’ e eu tinha sempre que ficar me 

aborrecendo. O banheiro aqui deu problema de vazamento e infiltração e a gente 
não tinha como consertar e o vizinho não entendia, até que começou com ele 

também. Tive questão de arranjar escola pros três. O mais velho teve que estudar 

longe e era difícil por causa da despesa de passagem. A ajuda que o governo dava 

não ajudava quase nada, então ele tinha que andar muito pra ir e voltar da escola. 
Já não gostava de estudo, aí acabou desistindo de vez [aos 16 anos]. Mas é 

trabalhador, com a graça de Jesus. Me ajuda até hoje, trabalhando de vendedor 

no trem. 

O que deixa triste é a gente ficar largado aqui. Até hoje a gente reclama de obra 

mal feita no condomínio, que tem infiltração pra todo lado. A prefeitura disse que 

ia ajudar a gente aqui, mas depois da mudança sumiu todo mundo e a gente ficou 

por nossa conta. Até veio assistente social que visitou e viu ‘os problema tudo’, 
anotou tudo, mas ninguém fez nada! Eu acho que se a prefeitura obriga a gente 

a vir pra cá, tinha que se preocupar em saber o que acontece aqui, tem que ser 

responsável e ter respeito com a gente, mas não, só querem saber de voto. A gente 

vai reclamar pra quem?”    

- Rosário, 43 anos, Ocupação Zumbi dos Palmares. 

 “Pra dizer que eu não tenho do que reclamar, não gostei de ter que morar longe 
de onde eu morava, não. Mas era isso ou sair sem nada. Disseram com todas as 

letras que iam tirar [Prefeitura] a gente de qualquer maneira, que era melhor 

aproveitar aquela oportunidade e que não ia ter outra. O que eu ia fazer? Tive 
que vir, né? Junto comigo veio um monte de vizinho lá da ocupação, então não 

me senti tão isolada. A gente procurou se ajudar no que dava, me dou com a 

maioria até hoje. 

 O negócio é que quando a gente reclamava de alguma coisa que estava 

acontecendo aqui, ninguém te dava o direito de reclamar de nada e até hoje é 

assim. Mendigo não pode reclamar da esmola, esse é o ‘x’ da questão, entendeu? 

Como a gente não comprou o apartamento, acham que a gente não tem do que 
reclamar. Pior ainda é quem comprou, porque também não está satisfeito e tem 

os mesmos problemas de todo mundo por aqui. Que tipo de problema? As obras 

que precisam ser feitas aqui no condomínio, é problema de violência, que é o que 
mais tem por aqui e a gente não tem sossego hora nenhuma. Todo dia correndo 

de bandido e de polícia. Se a gente precisar de um médico e de um exame por 

aqui não tem, tem que ir pra muito longe e perder um dia inteiro só pra ir e pra 

voltar, essas coisas. 

Quer dizer, chegam e te encostam a faca no pescoço, ou sai ou te tiram à força, 

te colocam num lugar com um monte de problema e você não pode chiar, porque 

você ganhou o apartamento. Mas tiraram a gente de um prédio que um advogado 
lá na ocupação provava ‘por A mais B’ que a gente tinha direito de ficar lá, mas 

tiraram assim mesmo, que iam fazer uma troca pra um lugar melhor. Mas o 

melhor pra eles, né? 

No final, veio um monte de despesa pra todo mundo aqui, sem se preocuparem se 

a gente ia ter como pagar! Ninguém perguntou se a gente tinha trabalho lá onde 

morava, como ia fazer pra trabalhar ou pra ter como viver. E se fosse com você, 
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você ia gostar? E se fosse com o prefeito, ele ia gostar?”   

- Marcos, 56 anos, Ocupação Machado de Assis. 

“No dia de sair lá de onde eu morava fiquei muito triste, parecia que o mundo 

estava acabando. Ficou tudo pra trás, e eu nem conhecia esses lados aqui, nem 
conhecia ninguém por aqui. Mas tinha que pensar na minha família, nas crianças 

e na minha mãe que não podiam ficar na rua. A minha mulher ficou muito 

nervosa.  

No início a gente se distraiu ajeitando as coisas e bateu um sossego porque meus 
filhos iam ter um teto seguro pra morar. Fiquei até feliz, quem não ia ficar, depois 

dos ‘perrengues’ que a gente já passou? O apartamento é apertado pra sete 

pessoas, mas tá todo mundo junto e isso é importante.  

Se eu esperava mais daqui? Faltou a prefeitura dar mais assistência pra gente, 

né? Fizeram igual a boi, largaram a gente pastando, isso sim. Fui a uma reunião 

que umas pessoas da prefeitura fizeram com os síndicos e os moradores e lá 
disseram que a gente tinha se mudado pra um lugar melhor, que não era área de 

risco, e que a gente ia ter que se acostumar aos poucos com a responsabilidade 

de ter conta de serviço público pra pagar. Só que as contas não chegaram aos 

poucos, não. Quando a gente viu, já tinha cobrança de condomínio, de luz, de 
água, de serviço de segurança, de ter que pagar pra trazer pipa d’água porque a 

bomba do condomínio não funcionava, essas coisas. E se você não tem como 

pagar, fica passando vergonha, como se fosse um vagabundo que não paga 
porque não quer. Entre comprar um remédio pro seu filho que ficou doente e 

pagar conta, o que você escolhe? Vai deixar a família sem comer porque tem que 

pagar conta de luz?  

Então, eu esperava mais nessa parte, porque a gente não teve nem tempo pra se 
ajeitar e a ajuda era muito pouca. Como você vai se virar com uma família de 

sete pessoas num lugar que você nem conhece e sem ter trabalho de carteira 

assinada? Pedir pro vizinho não adianta, todo mundo tá na mesma situação. Até 
pra família ajudar, quando pode, fica difícil, se você ficou morando longe ‘pra 

caramba’. Ou faltou planejamento nesse negócio ou fizeram ‘à moda boi’, 

mesmo, sem se importar muito porque não era a família deles, entendeu?” 

- Gustavo, 28 anos, Ocupação Zumbi dos Palmares. 

“Eu não tenho muita queixa daqui, não. Vivo bem com a minha família, 

trabalhando bastante, graças a Deus. E acho que só descobri esse trabalho 
porque vim pra cá e tive que me ‘virar’, igual a todo mundo, pra arranjar 

sustento. Fui fazendo amizade, conhece um, conhece outro, até alguém te dar um 

empurrão.   

A minha vida ficou melhor, sim, depois que vim pra cá. Antes era muito difícil, 

até porque eu era menor e a minha mãe que sustentava a gente, vendendo pra um 

camelô lá no Centro, mas não dava muito dinheiro, não, e a gente passava muito 

aperto.  
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Depois daquele ‘baque’ de chegar num lugar que você não conhece, as coisas 

foram se ajeitando, fui fazendo amizade e ‘descolei’ esse trabalho de vendedor 
que estou até hoje, graças a Deus. Minha mãe não tem mais condição de 

trabalhar e eu posso ‘bancar’ as despesas de casa. Eu já tenho a minha família, 

minha esposa e dois filhos e mora todo mundo junto, sem briga. Não tem moleza, 

tem que ter disposição pra andar e vender o dia todo, mas compensa.  

Se eu tenho queixa? Ah, todo mundo tem alguma queixa, certo? Se tivessem dado 

boas condições da gente viver antes, sem ter que sair lá do Centro, teria sido 

melhor, porque aqui você se sente isolado do resto do mundo. A minha mãe sente 
muito. Se o mundo acabar, aqui vai ser o último lugar onde essa notícia vai 

chegar, pode ter certeza. Mas não teve outro jeito e a gente teve que aceitar. Mas 

ficar se lamentando é pior, tem que levantar a cabeça e não se desesperar. Se 

você tiver disposição pra trabalhar, as coisas se resolvem”. 

  Em suma, todos os depoimentos apresentavam uma versão mais positiva ou mais negativa 

sobre como os moradores sentiram ou lidaram com o fato da remoção. Pauta comum nessas falas 

é a ressalva, em alguma parte do discurso, sobre a transferência para localidade distante da moradia 

anterior, o que, para alguns, não fosse esse agravante, nem haveria muito motivo para reclamação.  

  Também influencia o fato de moradores que não vivenciaram alguma experiência mais 

traumática, em termos de violência no local atual (o que parece ser uma exceção bastante 

incomum), entenderem que as experiências vividas anteriormente é que foram mais agressivas do 

que a atualidade. Nesse ponto, não é tarefa difícil verificar a influência da subjetividade e das 

vivências negativas pregressas na vida de cada morador, e de como ele aprendeu a lidar com elas, 

o que vai depender do quanto a experiência passada o impactou ou traumatizou, podendo aqueles 

que a viveram de forma mais agressiva no passado, acharem que a situação presente é bem menos 

violenta (e vice-versa).   

- Liliana, 38 anos, Ocupação Zumbi dos Palmares. 

“No início lá da Zumbi a coisa era difícil. O prédio estava fechado há um tempão, 

muito sujo, demorou pra vir a água, o encanamento não funcionava direito. 
Quando a água saía da torneira ninguém conseguia beber nem tomar banho, 

porque era ferrugem pura, fedia muito! Teve criança que ficou doente. Meu 

espaço lá dentro era no terceiro andar, na verdade era numa sala, que eu dividia 
com mais um casal que tinha um filho pequeno. Eu tinha muita preocupação com 

a friagem do chão, por causa da bronquite das crianças, então a gente colocou 

madeira no chão, forrava, botava papelão. Depois as coisas foram se ajeitando, 
porque começou a ter mais ordem lá dentro, pra ser um coletivo de ajuda pra 

todo mundo. E eu ficava lá sonhando com o dia de ter uma casinha de verdade 

ou que iam reformar o prédio e construir um canto melhor pra cada família.  
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Quando disseram que a gente ia ter que sair mesmo, porque não ia ter mais jeito 

de ficar, claro que fiquei preocupada, né? Disseram que a gente ia pra longe e 
ninguém gostou, mas não tinha mais pra onde ir. Só não queria ficar na rua com 

os filhos. Foi ruim aqui no começo também, demorou muito a chegar, todo mundo 

cansado. Mas eu nem acreditei quando entrei na minha casa e estava tudo 

branquinho, limpinho. Ninguém tinha morado ainda, parecia um sonho. Tem 

problema? Tem. Mas pra mim já foi muito pior”.  

  Questão relevante que comumente está presente no discurso de quem sofreu a remoção é a 

desconsideração da opinião do removido sobre o determinismo que lhe foi imposto através da 

destinação de seu local de reassentamento na cidade, desconsiderando seus vínculos constituídos 

ao longo da vida.   

- Rosário, 43 anos, Ocupação Zumbi dos Palmares. 

“De que adiantou ficar fazendo reunião, se chegou no final e a gente não teve voz 

nenhuma? A prefeitura enrolou a gente um tempão, diziam que iam resolver, todo 

mundo dizia que ia resolver, que era pra ter paciência. Mas a gente teve que sair 
forçado. Eu passei por lá um tempo atrás e deu aperto no coração ver que ficou 

tudo lá na mesma. Não usaram o prédio! Então, por que a gente teve que sair? 

Isso é que é o tal de programa social? Aqui a gente vive apertado da mesma 
forma, espremido pra caber todo mundo de casa, só não é barraco, é no tijolo. 

Era só ajeitar lá que a gente se espremia também, ninguém estava fazendo 

questão de luxo, era só dividir direitinho que dava. Eu gostei de ter um 

apartamento, é lógico, mas vou morrer sem gostar daqui. Não me acostumo, 
passei a vida toda perto da minha gente e aqui é só solidão! É muita gastança, a 

gente tem que ficar guardando [estocando] o que precisa porque é tudo longe e 

não tem como ficar saindo o tempo todo. O que chega aqui querem cobrar mais 
caro, porque é longe. Como é que vou me acostumar com isso? Não deram outra 

opção pra mim, ia viver de aluguel-social? Acho que nem pagam isso aí direito. 

Ninguém tem condição de pagar aluguel! Se tivesse eu pagava antes, ora!”. 

  Ouvi muitos discursos parecidos, carregados de bastante inconformismo, espécie de lugar-

comum entre os reassentados, em que para os mais novos, ainda que de maneira um tanto fugaz, 

as falas incluem uma expectativa mais positiva, quase otimista, com relação ao futuro.  

-Marcos, 56 anos, Ocupação Machado de Assis.  

 “Ah, eu acho que as coisas vão melhorar, sim. Tá todo mundo na crise, 

certo? Uma hora tem que melhorar, aparecer um emprego legal, e aí fica 

bom pra todo mundo. Antigamente a gente ficava na luta pra ter uma casa, 

ter um lugar nosso, direito, pra viver. Custou, mas saiu. Eu achava que 

quando isso acontecesse, ia ser tudo mais fácil, fazia parte da luta todo dia 

sair de casa e não saber se ia dar pra voltar. Mas eu nunca pensei que ia 

conseguir uma casa e eu não ia estar preparado pra bancar as despesas. 
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O prefeito devia ter dado era emprego primeiro. Aqui, ninguém ia 

reclamar se pudesse bancar o condomínio, as contas. A gente reclama é 

de ter que pagar isso, sem ter pedido isso, e ter que pagar de qualquer 

jeito. Tá todo mundo com o nome sujo não é à toa, você não pode tirar de 

onde não tem”. 

 Entretanto, a atuação minimalista da política governamental atual – ou desde sempre – 

permite remeter à fala de Davis (2006, p. 70-71), para quem  

no restante do Terceiro Mundo, a ideia de um Estado intervencionista muito 

comprometido com a habitação popular e a criação de empregos parece alucinação 
ou piada de mau gosto, porque há muito tempo os governos abdicaram de qualquer 

iniciativa séria para combater as favelas e remediar a marginalidade urbana. Em 

diversas cidades pobres, a relação entre os cidadãos e o governo é parecida com a 

descrição feita recentemente por um favelado de Nairóbi a um repórter do jornal 
inglês The Guardian: ‘O Estado não faz nada aqui. Não fornece água, escola, rede 

de esgotos, estrada nem hospital’. Na verdade, o jornalista descobriu que os 

moradores compravam água de negociantes particulares e contavam com grupos 

armados para fazer a segurança: a polícia só aparecia para cobrar propinas. 

  A citação acima data de mais de uma década atrás e faz referência a Nairóbi, mas está 

bastante atual no caso brasileiro e se encaixa perfeitamente com o cotidiano dos moradores da 

periferia da cidade do Rio.  

  Reféns de uma segregação residencial urbana, estrategicamente pensada para a 

invisibilidade da população pobre, que não tem condições de ascender socialmente e ainda é 

estimulada pelo clientelismo de que se serve a política de assistencialismo de muitos programas 

sociais, os moradores objeto de estudo desse trabalho enfrentam um ciclo vicioso permanente de 

vulnerabilidade social e de dominação.  

  O Estado transforma essa população de vulneráveis em dependentes de benefícios 

imediatistas, mas sem o enfrentamento de problemas sociais ou questões de fundo que exigem 

soluções estruturais e definitivas, como o desenvolvimento de políticas sérias de combate à pobreza 

e de uma melhor distribuição de renda, ou que seja comprometida com medidas que tragam 

efetividade na diminuição do déficit habitacional no país.  

  Ainda que guetificados, homogeneizados nas suas dificuldades e limitados em sua 

capacidade de mobilização comunitária, os moradores removidos da região portuária da cidade sob 

a justificativa da reurbanização pela ótica dos megaeventos, seguem em busca de uma 
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democratização do espaço que lhes é destinado na cidade. Buscam viabilidade de vida, tarefa nada 

fácil quando se é obrigado a conviver diariamente com as barreiras que eles enfrentam.  

  As agruras e percalços por que passaram os removidos foram uma espécie de laboratório 

no início desse novo século na cidade do Rio de Janeiro, já que as remoções são uma parte histórica 

lamentável da cidade.  

  Com o passar do tempo e mediante os conflitos sociais envolvidos nas remoções urbanas, 

houve maior flexibilização do tratamento legal relacionado aos institutos da posse, propriedade e 

regularização fundiária, passando a atender a casos como os das comunidades da Machado de Assis 

e Zumbi dos Palmares, que, à época, não contavam com esse embasamento legal, embora 

contassem com outras leis que também não foram respeitadas.   

  Sem dúvida, uma proteção bastante relevante é a conferida pela Lei nº 13.465/2017, que se 

estivesse em vigor há alguns anos atrás, teria sido forte empecilho à remoção das referidas 

ocupações. Inclusive, revoga todo o capítulo da lei aplicada à regulamentação do PMCMV (Lei nº 

11.977/09), pois altera o procedimento de regularização fundiária nos institutos pertinentes à 

legitimação da posse e da usucapião extrajudicial, que passam a ser tratados como Regularização 

Fundiária Urbana (REURB), pari passu com a legitimação fundiária.  

  Ainda altera o próprio Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), que passa à seguinte redação 

em seu art. 10: 

Art. 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco 

anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 

duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem 

usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de 

outro imóvel urbano ou rural" 

Outros artigos da lei 13.465/2017 trouxeram importantes disposições, que merecem a sua 

transcrição ao texto: 

Art. 65. Os imóveis arrecadados pelos Municípios ou pelo Distrito Federal 

poderão ser destinados aos programas habitacionais, à prestação de serviços 
públicos, ao fomento da Reurb-S ou serão objeto de concessão de direito real de 

uso a entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, 

assistenciais, educativos, esportivos ou outros, no interesse do Município ou do 

Distrito Federal. 

Art. 90. Ficam a União, suas autarquias e fundações autorizadas a transferir aos 
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Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal as áreas públicas federais 

ocupadas por núcleos urbanos informais, para que promovam a Reurb nos 
termos desta Lei, observado o regulamento quando se tratar de imóveis de 

titularidade de fundos. 

No âmbito da União Federal, o Decreto nº 9.310/2018 veio regulamentar os procedimentos 

aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana e estabelece os procedimentos para a avaliação e a 

alienação dos imóveis da União. 

Art. 1º - Ficam instituídos as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à 
Regularização Fundiária Urbana - Reurb, a qual abrange as medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos 

informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes. 

§ 2º - A Reurb promovida por meio de legitimação fundiária somente poderá ser 

aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes em 22 

de dezembro de 2016, nos termos do disposto na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 

2017, e neste Decreto. 

  Em outubro do ano de 2018, o Ministro das Cidades, Alexandre Baldy, esteve na cidade do 

Rio anunciando a intenção de construir cinco mil novas unidades habitacionais do PMCMV na 

zona portuária, em local próximo ao Morro da Providência e a Rua do Livramento (G1 RIO DE 

JANEIRO, 2018). O projeto encontra-se em discussão com a CEF. 

  O Morro da Providência e a Rua do Livramento também foram impactados por remoções 

em função dos megaeventos esportivos na cidade. E, notoriamente. também convivem com a ação 

do narcotráfico nesses locais.  

  Ou seja, pode ser apenas mais um corriqueiro capítulo de uma história que os cariocas já 

conhecem o final, replay de um filme que já assistimos, como o exemplo concreto dos dois estudos 

de caso trazidos à análise nessa pesquisa, ou uma ótima oportunidade em que o poder público 

poderá demonstrar que assimilou algum ensinamento no campo das políticas públicas, atuando de 

fato na promoção de uma agenda inclusiva e de respeito à necessária heterogeneidade social – esse 

sim, um legado que todos merecemos. E, não mostrar, mais uma vez, que está a serviço de um 

planejamento urbano excludente, em que o aspecto econômico é exaltado em detrimento do social.  
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                               Considerações Finais 

Essa pesquisa teve por objeto o estudo de caso do reassentamento de moradores 

provenientes das Ocupações Machado de Assis e Zumbi dos Palmares, em função das obras de 

reurbanização da cidade do Rio de Janeiro para os preparativos dos megaeventos esportivos da 

Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.  

Ambas as comunidades foram removidas da região portuária e central da cidade e 

reassentadas na zona oeste, em locais bastante distantes de sua moradia de origem, da realidade 

que conheciam e das relações que constituíram. O que aconteceu com as famílias removidas, após 

o seu reassentamento? 

O objetivo foi contribuir para as Ciências Sociais com uma reflexão que retratasse e 

analisasse a materialidade empírica dos fatos, propondo uma discussão acadêmica dentro da 

Sociologia Urbana. 

A governabilidade, na atuação do Município do Rio de Janeiro, mais especificamente nas 

ações da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Habitação, 

projetaram um planejamento remodelador da cidade sob um panorama otimista, voltado para o 

futuro, portanto sem uma viabilidade concreta, com base em projetos cujos atos inaugurais partiam 

do manejo da desapropriação de áreas centrais da cidade e remoção de populações que estavam no 

caminho do interesse alegadamente público.  

Com a crise financeira do Estado, todas as esferas públicas tiveram seus orçamentos 

comprometidos pela falta direta de verbas ou pelo repasse delas, afetando toda a projeção futura de 

implementação das políticas públicas que estavam em curso.  

De modo que milhares de famílias foram removidas na cidade com base nessa projeção 

futura, a grande maioria removida para bairros longínquos na zona oeste, que já eram áreas 

sistematicamente carentes de infraestrutura por uma histórica desatenção governamental, sob a 

justificativa de que as soluções para os problemas dessas áreas estavam sendo estudados. 

A grande maioria das possíveis soluções dos urbanistas de plantão são dependentes, em sua 
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quase totalidade, de ações que requerem altos investimentos de longo prazo, com altos custos de 

manutenção imediatos e frequentes, como no caso dos equipamentos de transportes. Projetou-se a 

solução dos BRTs para o transporte em massa da população, para um deslocamento mais ágil, que 

atualmente não consegue atingir essa finalidade, porque o tempo de percurso das viagens fica 

comprometido por conta do decrépito estado das pistas de circulação dos ônibus, porque não há 

condições de sustentar os custos da necessária manutenção com frequência. Logo, cai por terra o 

propagado legado do setor de transportes na cidade.  

Ao longo do texto foram apontadas outras incongruências da política estatal que fez um 

planejamento em diversos setores, cuja viabilidade estava no campo do hipotético otimista do “vir 

a ser”. Aliás, este um defeito histórico da política no nosso país, pari passu com o tradicional 

“jeitinho brasileiro” de resolver as coisas, encobrindo na realidade a enorme dificuldade de 

submissão ao cumprimento reto das leis.  

O modelo de remoções dispersivas, utilizado sem parcimônia pelo poder público municipal 

do Rio, implicou em prejuízos de diversas ordens aos removidos, ainda que respaldado em discurso 

quase humanitário, sob o argumento de retirar-lhes de áreas insalubres e de risco.  

Desconsiderou-se as necessidades dessas pessoas, sua atuação como sujeitos de direitos, 

sob a falácia da justificativa de estar agindo em prol do bem delas. Não houve espaço e nem respeito 

à sua dignidade, história de vida, afetos, nada. Nulificaram o que constitui o ser humano naquilo 

que tem de mais essencial, seus laços, suas raízes, onde ele se constitui como identidade, ao 

entendimento de que basta atender a uma necessidade material de oferecer-lhe um teto de alvenaria 

e todos os seus problemas estarão resolvidos. E no resto, entraria em cena o providencial “jeitinho 

brasileiro”.   

Não estou a desmerecer os créditos da política habitacional através do PMCMV, que 

inegavelmente foi uma iniciativa louvável em termos de agenda política. Mas se hoje, quase dez 

anos depois de sua implementação, ainda apresenta defeitos graves, o que dizer no caso dos 

reassentamentos que foram viabilizados pelo programa no seu início e que serviram de cobaias do 

plano-piloto? O que é exatamente o caso das duas comunidades trazidas a estudo.  

As auditorias dos Tribunais de Contas da União constatam frequentemente, desde o início 
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do programa, as muitas incompatibilidades entre o perfil socioeconômico e cultural das famílias 

que são inseridas no regime condominial do PMCMV e as obrigações que elas (não) conseguem 

suportar, exatamente porque isso é fruto de uma imposição, não uma escolha, que não lhes permite 

o luxo de uma programação antecipada, de acordo com suas possibilidades, um projeto de vida.  

Essa política funciona como um plano estratégico de caráter econômico que veio a 

beneficiar muito os empresários do mercado imobiliário e muito pouco os que foram nela inseridos 

quase à fórceps - os removidos.  

A política de habitação desenvolvida no Rio de Janeiro, em função dos megaeventos 

esportivos, reforçou a fragmentação da cidade, aumentando ainda mais as desigualdades entre as 

regiões da cidade, proporcionando um alto preço no mercado imobiliário para áreas que já eram 

consideradas nobres, enquanto a periferia torna-se cada vez mais desvalorizada, um eterno reduto 

de pobreza, inflado de condomínios populares que foram projetados para serem depósitos de gente.  

Os tentáculos do mercado imobiliário no Rio de Janeiro, em disputa pelos territórios mais 

valorizados na cidade, utilizam-se há muito tempo de estratégias para promoverem uma limpeza 

urbana dos pobres, e isso se tornou muito mais acentuado em função do boom econômico que se 

instaurou na cidade com os preparativos dos megaeventos, quando houve uma grande 

disponibilidade de recursos para as obras de infraestrutura.  

Em função dos megaeventos, houve uma facilitação para o setor imobiliário sem 

precedentes, que remeteu à política de remoções do início do século passado, com o Estado como 

facilitador e agente gentrificador direto, encurralando massivamente a população pobre da cidade 

em direção a áreas que a mantenha afastada do convívio com os espaços eleitos como centralidades 

privilegiadas. 

Ampliou-se o acesso à moradia legal na cidade, com o aproveitamento das habitações 

populares subsidiadas pelo PMCMV, porém, o seu beneficiário fica obrigado a permanecer no 

imóvel por, no mínimo, dez anos. Situação que se revela um verdadeiro contrato leonino quando, 

não raras vezes, essa permanência ocorrerá em locais hostis que remetem a imagem de um campo 

de concentração. 

Isso implica em um quadro de desmonte das organizações comunitárias, neutralizando-as, 
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combatendo sua capacidade de insurgência, ao passo que as pessoas são oprimidas e confinadas 

em guetos, nos quais predomina um panóptico de violência e arbitrariedades, onde a principal 

preocupação passa a ser com os meios de sobrevivência. A preocupação política, enquanto busca 

de alternativas ou soluções para os conflitos sociais, passa para segundo plano.  

Sem insurgência, sem movimentos populares, sem contestação, sem voz ativa, o quadro não 

tende à mudança, retroalimentando-se de uma passividade complacente que só aumenta os lucros 

de quem já investe na manutenção desse quadro, pois lucra com ele. Enquanto diminui as chances 

de autonomia dos que já estão sufocados política, econômica e culturalmente. 

Em suma, o maior prejuízo experimentado pela população sob essas condições é a negação 

de seu direito à cidade.  

Uma das formas que podemos contribuir para minimizar essa situação é jogar luz sobre a 

problemática, não com a utopia de pretender resolvê-la, mas muitas vezes sendo a voz que atua 

para dissipar o injusto ciclo vicioso do sistema de dominação, buscando as respostas na 

compreensão do que de fato está ocorrendo entre aqueles que buscam uma emancipação.   
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APÊNDICE 

Modelo de questionário utilizado na entrevista com os moradores reassentados. 

Você está participando de uma pesquisa junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e 

Direito da Universidade Federal Fluminense (PPGSD-UFF). 

O objetivo da pesquisa é o levantamento de dados sobre a sua realidade atual, no seu novo local de 

moradia, após sua transferência da região portuária ou central da cidade do Rio de Janeiro. Estes 

dados serão utilizados em uma pesquisa de dissertação do Programa de Mestrado, que busca 

compreender as mudanças ou impactos provocados na dinâmica social de famílias que foram 

remanejadas para a zona oeste da cidade, em função das obras de revitalização da região portuária.  

Todos os dados que você declarar serão utilizados em conjunto com as declarações de outros 

moradores. Não serão divulgados seus dados pessoais. Serão atribuídos nomes fictícios de modo a 

não permitir a identificação dos entrevistados.  

A entrevista será realizada mediante a livre colaboração e consentimento do entrevistado, de forma 

totalmente gratuita.  

Sua colaboração será muito bem-vinda! 

 

1.Onde você morava no seu antigo local de moradia? 

(    ) Comunidade Machado de Assis 

(    ) Comunidade Zumbi dos Palmares 

(    ) Outra _____________________________________________________________________ 

 

2. Quanto tempo você morou no seu antigo local de moradia? 

(    ) Menos de cinco anos. 

(    ) Cinco anos. 

(    ) Mais de cinco anos. 

(    ) Não sabe informar. 

 

3. Quantas pessoas havia na sua família? 

(     ) 1.                           (     ) 5. 
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(     ) 2.                           (     ) Mais de 5. ___________ 

(     ) 3. 

(     ) 4. 

 

4. Você trabalhava próximo ao seu antigo local de moradia?  

(    ) Sim. 

(    ) Não. 

 

5. Qual era a sua ocupação? 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Após a sua mudança da antiga moradia, continuou no mesmo trabalho? 

(    ) Sim. 

(    ) Não. Por quê? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7. Você acha que a mudança para a sua nova moradia facilitou ou prejudicou suas condições de 

trabalho? 

(     ) Facilitou. Por quê? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(     ) Prejudicou. Por quê? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8. As condições físicas da sua nova moradia são iguais, melhores ou piores do que a sua antiga 

moradia? 

(     ) Iguais. 

(     ) Melhores. 

(     ) Piores.  
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9. Como você considera viver em condomínio? 

(    ) Bom. Por quê? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(    ) Ruim. Por quê? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(    ) Não fez diferença. Por quê? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

10. A mudança para o novo local de moradia implicou em aumento para o seu custo de vida? 

(    ) Sim. Por quê? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(    ) Não. Por quê? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11. A rede de serviços que você tem próximo ao seu novo local de moradia (como escolas, creches, 

hospitais, postos de saúde, transportes públicos, bancos, farmácias, padarias etc.) é melhor ou pior 

do que a que você tinha anteriormente?  

(   ) Melhor. 

(   ) Pior.  

 

12. Quando você se mudou para a sua nova moradia, teve alguém em idade escolar em sua família 

que ficou prejudicado por falta de oferta de vaga em creche ou escola pública?  

(    ) Não.  

(    ) Sim. Em quanto tempo resolveu o problema? ______________________________________ 

 

13. Alguém em sua família ficou prejudicado em algum tratamento médico que já vinha realizando 

no antigo local de moradia? 

(    ) Não. 

(    ) Sim. Qual? _________________________________________________________________ 
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14. Em relação à violência, você se considera mais ou menos seguro no novo local de moradia? 

(    ) Mais seguro. Por quê? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(    ) Menos seguro. Por quê? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

15. No geral, você se considera mais ou menos satisfeito no seu novo local de moradia?  

(    ) Mais satisfeito. Por quê? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(    ) Menos satisfeito. Por quê? _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________ , 

declaro ter respondido a todas as perguntas de livre e espontânea vontade, bem como declaro 

autorizado a divulgação da pesquisa, SEM exposição de minha identificação pessoal.  

 

Rio de Janeiro,            de                de  2016.  
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO I  

 

 

Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, de 05 de abril de 1990.  

 

 

PREÂMBULO 

 

NÓS, representantes do povo carioca, constituídos em Poder Legislativo Orgânico, 

reunidos no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dispostos a 

assegurar à população do Município a fruição dos direitos fundamentais da pessoa humana e o 

acesso à igualdade, à justiça social, ao desenvolvimento e ao bem-estar, numa sociedade solidária, 

democrática, policultural, pluriétnica, sem preconceitos nem discriminação, no exercício das 

atribuições que nos confere o art. 29 da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 342 

da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, sob a proteção de Deus, promulgamos a seguinte 

 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 

 

Título I DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Capítulo I - Dos Princípios Fundamentais 

 

(...) 

 

SEÇÃO II - DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

Subseção I - Dos Preceitos e Instrumentos 

 

Art. 429 - A política de desenvolvimento urbano respeitará os seguintes preceitos: 

 

 I - provisão dos equipamentos e serviços urbanos em quantidade, qualidade e distribuição espacial, 

garantindo pleno acesso a todos os cidadãos;  

 

II - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;  

 

III - ordenação e controle do uso do solo de modo a evitar: 

  

a) a ociosidade, subutilização ou não utilização do solo edificável;  

 

b) o estabelecimento de atividades consideradas prejudiciais à saúde e nocivas à coletividade;  

c) espaços adensados inadequadamente em relação à infraestrutura e aos equipamentos 

comunitários existentes ou previstos; 
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IV - compatibilização de usos, conjugação de atividades e estímulo à sua complementaridade no 

território municipal;  

 

V - integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais;  

VI - urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas e de baixa renda, sem 

remoção dos moradores, salvo quando as condições físicas da área ocupada imponham risco de 

vida aos seus habitantes, hipótese em que serão seguidas as seguintes regras:  

 

a) laudo técnico do órgão responsável;  

 

b) participação da comunidade interessada e das entidades representativas na análise e defi nição 

das soluções; 

 

c) assentamento em localidades próximas dos locais da moradia ou do trabalho, se necessário o 

remanejamento; 

 

 

 

Cidade do Rio de Janeiro, 5 de abril de 1990.  

 

Francisco Milani-PCB, Presidente; Mário Dias-PDT, 2º Vice-Presidente; Wagner Siqueira-PTR, 

1º Secretário; Sérgio Cabral-PSDB, 1º Suplente; Aarão Steinbruch-PASART, 2º Suplente; Beto 

Gama-PS, Relator; Edson Santos-PC do B, Vice-Relator; Laura Carneiro-PSDB, Relator-Adjunto; 

Adilson Pires-PT; Alfredo Syrkis-PV; Américo Camargo-PL; Augusto Paz-PMDB; Bambina 

Bucci-PMDB; Carlos Alberto Torres-PDT; Carlos de Carvalho-PTB; Celso Macedo-PTB; César 

Pena-PS; Eliomar Coelho-PT; Fernando William-PDT; Francisco Alencar-PT; Ivanir de Mello-

PDC; Ivo da Silva-PTR; Jorge Pereira-PASART; José Richard-PL; Lícia Maria Caniné(Ruça)-

PCB; Maurício Azêdo-PDT; Nestor Rocha-PDT; Neuza Amaral-PL; Paulo César de AlmeidaPFL; 

Paulo Emílio-PDT; Roberto Cid-PDT; Ronaldo Gomlevsky-PL; Sami JorgePDT; Tito Ryff-PDT; 

Túlio Simões-PFL; Waldir Abrão-PTB. 
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ANEXO II 

 

Lei Complementar nº 16, de 04 de junho de 1992.  

  

(Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro) 

 

 

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA URBANA DO MUNICÍPIO, INSTITUI O PLANO DIRETOR 

DECENAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

Autor: Poder Executivo 

 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara Municipal 

decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

 

TITULO I 

DA POLÍTICA URBANA 
 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece as normas e procedimentos para a realização da política 

urbana do Município, fixa as suas diretrizes, prevê instrumentos para a sua execução e define 

políticas setoriais e seus programas, buscando o pleno atendimento das funções sociais da Cidade. 

 

Art. 2º Fica instituído o Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, o qual será executado durante 

dez anos, sem sacrifício de sua revisão no prazo e na forma fixados no art. 230. 

 

§ 1º O Plano Diretor é o instrumento básico da política urbana do Município e integra o processo 

contínuo de planejamento da Cidade. 

 

§ 2º O Plano Diretor será referido nesta Lei Complementar como Plano Diretor Decenal da Cidade 

e com essa denominação será mencionado nos documentos oficiais. 

 

SEÇÃO II 

DOS OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 

 

 

(...) 

 

(...) 

 

2. LIMITES INTERNOS 

 

2.1 - Área limitada pela confluência da Estrada dos Palmares com a Rua Floriano Manuel da 

Fonseca; por esta, incluído apenas o lado par, até duzentos e vinte e cinco metro após esta 

confluência; deste ponto, por uma linha reta, até ao ponto de encontro da Estrada Manguariba com 
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o limite norte do Conjunto Manguariba; por este limite e contornando o Conjunto Manguariba, até 

encontrar a Estrada dos Palmares; por esta, incluído apenas o lado par, até ao ponto de partida.  

 

2.2 - Área limitada pelo entroncamento da Rua Agaí com a Avenida Brasil; por esta, incluído 

apenas o lado ímpar, até ao prolongamento da Rua Soldado José Furtado; por esta, incluída, e por 

seu prolongamento, até à Rua Agaí; por esta, incluído apenas o lado ímpar, até ao ponto de partida. 

 

 

 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 09/06/1992 
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ANEXO III  

 

Lei Complementar nº 101, de 23 de novembro de 2009.  

 

Modifica o Plano Diretor, autoriza o Poder Executivo a instituir a Operação Urbana Consorciada 

da Região do Porto do Rio e dá outras providências. 

 

Autor: Poder Executivo 

 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara Municipal 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO, DA CRIAÇÃO E DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE 

URBANÍSTICO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO 

 

 

Art. 1° Esta Lei Complementar institui a Operação Urbana Consorciada - OUC da região do Porto 

do Rio de Janeiro, na Área de Especial Interesse Urbanístico – AEIU criada nesta Lei 

Complementar, que compreende um conjunto de intervenções coordenadas pelo Município e 

demais entidades da Administração Pública Municipal, com a participação de proprietários, 

moradores, usuários e investidores, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental de parte das Regiões Administrativas I, II, 

III e VII, em consonância com os princípios e diretrizes da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001 - Estatuto da Cidade e do Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro. 

Parágrafo único. O término da Operação Urbana Consorciada ocorrerá quando estiverem 

concluídas todas as intervenções previstas no programa básico de ocupação da área, em prazo que 

não ultrapassará o período de trinta anos contados da publicação desta Lei Complementar. 

 

(...) 

Art. 45. São parte integrante desta Lei Complementar os seguintes anexos: 

I - Anexo I – Descrição do limite da Área de Especial Interesse Urbano - AEIU e da área da 

Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio; 

II - Anexo I-A – Mapa do limite da Área de Especial Interesse Urbano - AEIU e da área da 

Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio; 

III - Anexo II – Conjunto das principais intervenções; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm
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IV - Anexo III – Sistema viário prioritário; 

V - Anexo IV – Delimitação dos setores; 

VI - Anexo IV-A – Mapa de delimitação dos setores; 

VII - Anexo V – Delimitação dos subsetores; 

VIII - Anexo V-A – Mapa de delimitação dos subsetores; 

IX - Anexo V-B – Quadro de parâmetros urbanísticos por subsetor; 

X - Anexo VI – Delimitação das faixas de equivalência para utilização de CEPAC; 

XI - Anexo VI-A – Mapa de delimitação das faixas de equivalência para utilização de CEPAC; 

XII - Anexo VII – Quadro de Potencial Adicional de Construção / CEPAC; 

XIII - Anexo VIII – Descrição dos limites da Zona de Uso Misto – ZUM; 

XIV - Anexo VIII-A – Mapa de delimitação da Zona de Uso Misto – ZUM; 

XV - Anexo IX – Quadro de estacionamento e guarda de veículos. 

Art. 46. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

EDUARDO PAES 
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ANEXO IV 

 

 

Lei Complementar nº 102, de 23 de novembro de 2009.  

 

Cria a Companhia de Desenvolvimento 

Urbano da Região do Porto do Rio de 

Janeiro-CDURP e dá outras providências. 
 

Autor: Poder Executivo 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara Municipal 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

CAPÍTULO I 

DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO 

DE JANEIRO–CDURP 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo municipal autorizado a constituir pessoa jurídica, sob a forma de 

sociedade por ações, na modalidade sociedade de economia mista, a ser controlada pelo 

Município e denominada Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de 

Janeiro–CDURP, para o fim específico de: 

I - promover, direta ou indiretamente, o desenvolvimento da AEIU da Região do Porto do Rio de 

Janeiro; 

II - coordenar, colaborar, viabilizar ou executar, no âmbito de competência do Município do Rio 

de Janeiro, a implementação de concessões, em quaisquer das modalidades previstas nas Leis 

Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, ou outras 

formas de associação, parcerias, ações e regimes legais que contribuam ao desenvolvimento da 

AEIU, em conformidade com os estudos de viabilidade técnica, legal, ambiental e urbanística 

aprovados pela CDURP e pelos demais órgãos e autoridades públicas competentes; 

III - disponibilizar bens, equipamentos e utilidades para a Administração Pública, direta ou 

indireta, para concessionários e permissionários de serviço público, ou para outros entes privados, 

mediante cobrança de adequada contrapartida financeira; 

IV - gerir os ativos patrimoniais a ela transferidos pelo Município ou por seus demais acionistas, 

ou que tenham sido adquiridos a qualquer título. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm
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Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo a delegar à CDURP, por meio de Decreto, a 

gestão de serviços de interesse local e serviços públicos de competência municipal, como 

paisagismo, limpeza urbana, coleta de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais, iluminação 

pública, restauração e reconversão de imóveis, conservação de logradouros e de equipamentos 

urbanos e comunitários, dentre outros, na AEIU da Região do Porto do Rio de Janeiro, 

respeitadas as competências legalmente estabelecidas e os contratos administrativos em vigor. 

Art. 2º A CDURP terá sede e foro no Município do Rio de Janeiro. 

Art. 3º A CDURP operará mediante o regime de capital social autorizado, que será composto por 

ações ordinárias e preferenciais nominativas, sem valor nominal, podendo seus acionistas 

integralizá-lo em dinheiro, ou em bens e direitos avaliados na forma da legislação pertinente e da 

Lei Complementar que institui a Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio. 

§ 1º Poderão participar do capital da CDURP a União, o Estado do Rio de Janeiro, bem como 

entidades da Administração Direta e Indireta da União, do Estado do Rio de Janeiro e do 

Município, ou ainda investidores privados, desde que o Município mantenha, no mínimo, a 

titularidade direta da maioria das ações com direito a voto, observado o disposto no §2º deste 

artigo. 

§ 2º A CDURP poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos 

à negociação em bolsa ou mercado de balcão, desde que resguardado ao Município direito de 

veto em determinadas matérias relevantes de competência do Conselho de Administração ou da 

Assembléia Geral. 

§ 3º A CDURP deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 

demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. 

§ 4º Fica o Poder Executivo autorizado a subscrever e integralizar o capital da CDURP com os 

seguintes bens e direitos, na forma do caput deste artigo: 

I - bens imóveis; 

II - ações ordinárias ou preferenciais de titularidade do Município e de entidades da 

administração indireta do Município, no capital de sociedades anônimas, que não sejam 

necessárias para assegurar o exercício do respectivo poder de controle em caráter incondicional; 

III - títulos da dívida pública, emitidos na forma da legislação aplicável; 

IV - Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC, emitidos pelo Município no 

âmbito da Operação Urbana Consorciada pela Lei Complementar citada no caput deste artigo; 

V - outros bens e direitos de titularidade direta ou indireta do Município, inclusive créditos 

decorrentes de obrigações tributárias, recursos federais, estaduais ou de outra forma oriundos de 

suas participações constitucionais, cuja transferência independa de autorização legislativa 

específica, na forma da lei. 
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§ 5º No caso de subscrição e integralização de ações com CEPAC caberá à CDURP utilizá-los na 

forma permitida pela Lei Complementar citada no caput deste artigo. 

§ 6º O Poder Executivo deverá fixar o capital autorizado inicial, na Assembléia Geral de 

constituição da Companhia, com base nos valores apurados em decorrência da avaliação da 

Operação, com a observância dos requisitos legais. 

Art. 4º Para a consecução de seus objetivos, a CDURP poderá: 

I - celebrar, de forma isolada ou em conjunto com a Administração Direta e Indireta do 

Município, do Estado do Rio de Janeiro ou da União Federal, os contratos, convênios ou 

autorizações que tenham por objeto: 

a) a elaboração de estudos que contribuam à execução de seu objeto social; 

b) a instituição de concessões, em quaisquer das modalidades previstas nas Leis Federais nº 

8.987, de 1995, e nº 11.079, de 2004; 

c) a locação, arrendamento, concessão de direito real de uso, direito de superfície ou outra 

modalidade, de instalações e equipamentos ou outros bens móveis ou imóveis, localizados ou 

vinculados à Área de Especial Interesse Urbanístico–AEIU do Porto; 

II - participar como quotista de um ou mais fundos de investimento ou fundo garantidor de 

obrigações pecuniárias, em modalidades consistentes com os objetivos da CDURP, administrados 

e geridos por entidades profissionais devidamente habilitadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários–CVM, na forma da legislação pertinente, observado ainda que: 

a) os fundos de que trata o presente inciso deverão possuir natureza privada e patrimônio próprio 

separado do patrimônio dos quotistas, sendo sujeitos a direitos e obrigações próprios, na forma da 

legislação aplicável; 

b) para efeitos do presente inciso, os fundos deverão ter por finalidade a segregação e valorização 

dos ativos, visando à realização de investimentos que contribuam, de forma relevante, ao 

desenvolvimento da AEIU, ou ainda servir como garantia a contratos firmados pela CDURP; 

c) os fundos poderão contar com a participação de outros investidores quotistas, públicos ou 

privados, desde que tal participação não seja inconsistente com a finalidade referida na alínea “b” 

deste inciso; 

d) o fundo ou seu respectivo administrador, conforme o caso, deverá ser selecionado por 

procedimento licitatório ou outro procedimento autorizado na forma da legislação aplicável; 

e) fica a CDURP autorizada a subscrever e integralizar quotas do fundo com quaisquer dos bens 

imóveis, CEPAC e demais bens e direitos relacionados no art. 3º, § 4º desta Lei Complementar, 

pelo valor de suas respectivas avaliações, podendo instituir encargos e obrigações, inclusive 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L8987.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L8987.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm
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intervenções objeto da Operação Urbana Consorciada, vinculadas aos referidos bens imóveis e 

demais bens e direitos; 

f) no caso de subscrição e integralização de quotas do fundo com CEPAC, caberá ao fundo 

aliená-los por meio de leilão, utilizar diretamente os CEPAC, ou o produto de sua alienação, no 

pagamento de obras de infraestrutura que constituam encargo do fundo, desde que necessárias à 

Operação Urbana Consorciada, ou dar outra destinação autorizada pela legislação aplicável; 

III - assumir, total ou parcialmente, direitos e obrigações decorrentes dos contratos de que trata o 

inciso I deste artigo; 

IV - contratar com a Administração Direta e Indireta do Município a locação, arrendamento, 

concessão de direito real de uso, direito de superfície ou outra modalidade, de instalações e 

equipamentos ou outros bens móveis ou imóveis, localizados ou vinculados à AEIU do Porto; 

V - contrair empréstimos e emitir títulos, nos termos da legislação em vigor; 

VI - prestar garantias reais, fidejussórias e contratar seguros; 

VII - explorar, gravar e alienar onerosamente os bens integrantes de seu patrimônio; 

VIII - promover desapropriações na AEIU do Porto, diretamente ou mediante outorga de poderes 

à concessionária. 

Parágrafo único. A CDURP poderá integralizar os imóveis de seu patrimônio nos fundos de que 

trata o inciso II deste artigo. 

Art. 5º A CDURP não poderá receber do Município transferências voluntárias de recursos para o 

custeio de despesas operacionais. 

Parágrafo único. Aplica-se à CDURP toda legislação que rege as atividades da administração 

pública indireta, inclusive o controle externo exercido pela Câmara Municipal e Tribunal de 

Contas. 

Art. 6º A sociedade será administrada por uma diretoria composta de até três membros, e por um 

Conselho de Administração, composto de até cinco membros, e terá, em caráter permanente, um 

Conselho Fiscal. 

Parágrafo único. Os membros da Diretoria e do Conselho de Administração da CDURP serão 

indicados na forma estabelecida no Estatuto Social da Companhia, garantida ao Município a 

maioria dos seus membros. 

Art. 7º Os recursos obtidos com a venda de terrenos, a alienação de CEPAC e demais receitas da 

CDURP serão depositados em conta específica da própria Companhia ou de fundo de 

investimento ou garantidor de obrigações pecuniárias com o qual a CDURP tenha relação, como 

quotista ou como beneficiária. 
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§ 1° Os recursos poderão ser empregados no pagamento de todas as despesas pertinentes à 

Operação, inclusive intervenções constantes do programa básico de ocupação da AEIU, aquisição 

de terrenos, atendimento econômico e social da população diretamente afetada, pagamento de 

empréstimos ou de valores garantidos, custos de carregamento, custódia e administração. 

§ 2º Enquanto não forem efetivamente utilizados, os recursos serão aplicados em títulos públicos 

federais ou outros investimentos considerados de baixo risco, objetivando a manutenção de seu 

valor real. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 8º Trimestralmente, a CDURP divulgará relatório de acompanhamento e avaliação da 

Operação Urbana Consorciada, contendo, no mínimo, o seguinte: 

I – quantidade de CEPAC emitidos e a emitir; 

II – quantidade de CEPAC leiloadas e entregues em pagamento de obras públicas, com indicação 

do valor unitário alcançado e do total arrecadado, ou pago; 

III – os projetos de construção licenciados por subsetor e faixas de equivalências, com o potencial 

adicional de construção outorgado; 

IV – os projetos licenciados com execução iniciada e concluída; 

V – a despesa empenhada e paga relativa a intervenções na Área de Especial Interesse 

Urbanístico, independente de ser ou não financiada com recursos oriundos de CEPAC; 

VI - as atividades, os investimentos e a evolução patrimonial da Companhia de Desenvolvimento 

Urbano da Região do Porto–CDURP e a destinação dos CEPAC entregues pelo Município para 

subscrever e integralizar seu capital . 

§ 1º Qualquer ato ou fato que possa, direta ou indiretamente, afetar significativamente o valor de 

mercado dos CEPAC deverá ser imediatamente divulgado. 

§ 2 º O Relatório Trimestral de que trata o caput deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo à 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro no prazo de quarenta e cinco dias a contar de sua 

divulgação. 

§ 3º O Relatório Trimestral da CDURP deverá ser publicado, na íntegra, no Diário Oficial do 

Município do Rio de Janeiro. 
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Art. 9º A subscrição e a integralização de bens imóveis do Município na forma proposta pelo 

inciso I, do § 4º, do art. 3º, desta Lei Complementar, deverão ser precedidas de autorização 

legislativa. 

Parágrafo único. A autorização legislativa citada no caput não se aplica aos imóveis que a União 

ou o Estado do Rio de Janeiro transferir para o Município com fim específico de serem objeto da 

Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio. 

Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

EDUARDO PAES  

 

 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 25/11/2009 
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ANEXO V 

 

Lei Complementar nº 111, de 01 de fevereiro de 2011. 

 

(Segundo Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro) 

 

 

(D.O. CÂMARA, 29/3/2011) 

 

Dispõe sobre a Política Urbana e Ambiental do Município, institui o Plano Diretor no Rio de 

Janeiro e dá outras providências. 

 

TÍTULO I DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a política urbana e ambiental e institui o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro. Parágrafo único. O Plano 

Diretor da Cidade do Rio de Janeiro será avaliado a cada cinco anos e revisto a cada dez anos. 

 

CAPÍTULO I  

DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA POLÍTICA URBANA DO MUNICÍPIO  

 

Art. 2º A política urbana será formulada e implementada com base nos seguintes princípios: 

 

(...)   

 

Art.3º A política urbana do Município tem por objetivo promover o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da Cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes: 

 

(...) 

 

XII - adoção de soluções urbanísticas que ampliem as condições de segurança e evitem a 

fragmentação e a compartimentação do tecido urbano; 

 

(...) 

 

XIV- orientação da expansão urbana e do adensamento segundo a disponibilidade de saneamento 

básico, dos sistemas viário e de transporte e dos demais equipamentos e serviços urbanos; 

 

(...) 

 

XXV - promover a gestão democrática da Cidade, adotando as instâncias participativas previstas 

no Estatuto da Cidade, tais como Conferência da Cidade, Conselho da Cidade, debates, audiências 

públicas, consultas públicas, leis de iniciativa popular, entre outras. 

 

(...) 
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Art. 91. A operação urbana deverá ser delimitada em área indicada no Anexo IV – Áreas Sujeitas 

a Intervenção, e será constituída pela área diretamente relacionada com sua finalidade e por sua 

área de influência ou de entorno imediato. 

 

§1º Considera-se finalidade básica da operação urbana consorciada aquela contida em um dos itens 

abaixo:  

 

I.implantação de infraestrutura em geral e rede estrutural de transporte viário; 

II. execução de programa ou projeto habitacional de interesse social; 

III. implantação de equipamento urbano e comunitário; 

IV. criação de espaço público de lazer e área verde;  

V. requalificação de área de interesse histórico, cultural ou paisagístico.  

 

§2º Poderão ser previstas nas operações urbanas, entre outras medidas, a modificação de índices e 

características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas 

edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrentes e a regularização de construções, 

reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 335. Permanecem em vigor a legislação vigente de uso e ocupação do solo, os regulamentos 

de parcelamento da terra, de construções e edificações em geral, de licenciamento e fiscalização, 

de assentamento de máquinas, motores e equipamentos e de posturas, naquilo que não contrariam 

esta Lei Complementar e a Lei Orgânica do Município.  

 

Art. 336. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a firmar Parcerias Público Privadas – PPP 

– a serem regulamentadas em atos normativos pertinentes, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 

11.079, de 30 de dezembro de 2004, a fim de viabilizar programas e projetos de interesse público. 

 

 Art. 337. Integram esta Lei Complementar os seguintes Anexos: 

I.Macrozonas de Ocupação; 

II. Mapa das Macrozonas de Ocupação;  

III. Diretrizes por Macrozonas;  

IV. Áreas Sujeitas à Intervenção;  

V. Ordenação para o Planejamento;  

VI. Mapa das Regiões de Planejamento;  

VII. Índices de Aproveitamento de Terreno;  

VIII. Coeficientes de Aproveitamento para Outorga Onerosa; 

 IX. Demandas prioritárias por área de planejamento  

 

Art. 338. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 339. Fica revogada a Lei Complementar 16, de 4 de junho de 1992.  

 

EDUARDO PAES 
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ANEXO VI 

 

Decreto nº 20.454, de 24 de agosto de 2001.  

 

APROVA AS DIRETRIZES DE RELOCAÇÃO EM EDIFICAÇÕES DE 

ASSENTAMENTO POPULARES. 

 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: 

 

Art. 1º.  Aprova as diretrizes de relocação de edificações de assentamentos populares na forma do 

anexo A, para projetos executados no âmbito da SMH. 

 

Parágrafo único. Aplicam-se as mesmas diretrizes à situações de emergências, tais como incêndios, 

enchentes, desabamentos e despejos desde que devidamente caracterizadas e autorizadas 

obrigatoriamente pelo Titular da Secretaria Municipal de Habitação. 

 

Art. 2º . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2001 - 437º de Fundação da Cidade 

 

CESAR MAIA 

 

D.O. RIO de 27.08.2001 

Republ. em 29.10.2001 

 

(Anexos) 
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ANEXO  VII 

 

Decreto nº 26.224 de 16 de fevereiro de 2006. 

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, OS IMÓVEIS 

QUE MENCIONA.   

 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, conforme 

o disposto no artigo 5º, alíneas i e m, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, tendo em 

vista o constante do processo administrativo nº 16/000.139/2006, CONSIDERANDO a atual 

política habitacional voltada para a revitalização da área central da Cidade do Rio de Janeiro, 

mediante a implantação de grupamentos habitacionais, CONSIDERANDO a necessidade de 

preservação e integração dos imóveis que compõem o conjunto histórico da região central da 

cidade, DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis de n.ºs 

111, 117, 119 e 121, situados na rua da Gamboa, bem como o de nº 10 situado na rua João 

Alvares, Centro, de forma a integrá-los ao conjunto arquitetônico da rua do Livramento e 

adjacências.   

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2006 - 441º de Fundação da Cidade 

 

CESAR MAIA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/104450/lei-de-desapropria%C3%A7%C3%A3o-decreto-lei-3365-41
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/15177850/art-1-do-decreto-26224-06-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/15177835/art-2-do-decreto-26224-06-rio-de-janeiro
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ANEXO VIII 

 

Projeto de Lei nº 1.850/2016. 

 

 

EMENTA: 

 

REGULAMENTA A CIRCULAÇÃO DE AMBULANTES EM ESTAÇÕES DE TRANSPORTE 

PÚBLICO FERROVIÁRIO, METRÔ E TREM, NA FORMA QUE MENCIONA 

 

Autor(es): Deputado CHIQUINHO DA MANGUEIRA 

  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica autorizada a circulação de ambulantes cadastrados pelas concessionárias, nas 

estações e composições de transporte público ferroviário, metrô e trem. 

 

§ 1º - As concessionárias de transporte público ferroviário, realizarão o licenciamento dos 

ambulantes. 

 

§ 2º - As licenças para venda de produtos nas estações e composições de metrô e trem, terá a 

validade de até 1 (um) ano. 

 

§3º- Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas. 

 

Art. 2º - A fiscalização do cumprimento das disposições desta Lei, será feita pelo órgão competente 

do Poder Executivo. 

 

Art. 3º - Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

publicação 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 12 de abril de 2016. 

 

Chiquinho da Mangueira 

DEPUTADO ESTADUAL 
. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a presente proposição, tendo em vista que o comércio ambulante dentro dos trens está 

cada vez mais frequente. Usuários do transporte público convivem diariamente com os gritos e 

com as promoções dos vendedores. Quase tudo pode ser comprado nas mãos dos ambulantes. É 

um verdadeiro shopping ferroviário. Ou feira. 

Embora o comércio no interior dos trens e metrôs seja considerado irregular, grande parte dos 

usuários não concorda com a proibição e, de certa forma, incentivam a prática e acredita que 

poderia ser criada uma permissão, assim como acontece para os comerciantes de rua, isso 
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melhoraria o controle, além de empregos que poderiam ser gerados. 

Apesar do risco, muitos ambulantes tomam a iniciativa da atividade ilegal por não terem 

oportunidades no mercado de trabalho. Ou ainda, somente para aumentar a renda. 
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